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Αντί προλόγου 
 

Ο παρών τόμος (ο πρώτος από τους τρεις τόμους) περιλαμβάνει τα κείμενα των 
προφορικών εισηγήσεων του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου με τίτλο «Προγράμματα 
Σπουδών-Σχολικά εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον», το οποίο 
συνδιοργάνωσαν το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ, 
η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος και το PIERCE - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, στις 4, 5, 
6 Μαρτίου 2016 στην Αθήνα, στο κτίριο του PIERCE - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος 
(Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή).   

Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου περιελάμβανε 230 προφορικές εισηγήσεις, αναρτημένες 
εισηγήσεις και, συνδυάζοντας θεωρία και πράξη, καινοτόμα βιωματικά εργαστήρια, που 
διοργάνωσαν η Ελληνική Ένωση για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση, το 
Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και άλλοι φορείς. 

Για αρκετές δεκαετίες το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα πειραματίζεται με 
μεταρρυθμίσεις: αναλυτικά προγράμματα, νέα εγχειρίδια, αλλαγές στο σύστημα των 
Πανελληνίων εξετάσεων, εισαγωγή νέων μεθόδων διδασκαλίας, προγράμματα 
επιμορφώσεων εκπαιδευτικών, εισαγωγή καινοτόμων πρακτικών. Τα πειράματα αυτά 
άλλοτε πετυχαίνουν και άλλοτε μένουν στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης ως 
αναποτελεσματικά. 

Η έλλειψη στρατηγικής και σταθερής γραμμής πλεύσης αποτελεί κοινή ομολογία αρκετών 
γενεών εκπαιδευτικών. Το Συνέδριο αποσκοπούσε στην αποτίμηση αυτής της πορείας της 
Παιδείας στην Ελλάδα και στη διατύπωση προτάσεων για μία ουσιαστική και εφικτή 
ανανέωση προσαρμοσμένη στα δεδομένα και στις ανάγκες της εποχής.  

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου απευθυνόταν σε στελέχη της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς 
όλων των ειδικοτήτων και βαθμίδων, φοιτητές παιδαγωγικών σχολών, εμψυχωτές ομάδων 
άτυπης εκπαίδευσης και σε όποιον ενδιαφέρεται για θέματα Παιδείας. 

 Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου ήταν οι εξής: Αναλυτικά προγράμματα, Σχολικά 
εγχειρίδια, Διδακτική Μεθοδολογία, Εκπαιδευτική Πολιτική, Ιστορία της Παιδαγωγικής και 
της Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικά Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων, Εκπαιδευτικά 
Προγράμματα Πολιτιστικών Φορέων και Μουσείων, Μουσειοπαιδαγωγική. 
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Γλώσσας του Λυκείου 
 

 
 
σελ.128 

Νικόλαος Αμανατίδης, Παρασκευή - Αικατερίνη Κολοκυθά 
Ένας Τρελός Τρελός… Τρωικός Πόλεμος 
 

 
σελ.136 

Κωνσταντίνος Αμπατζής, Θεοδόσης Δρακόπουλος, Κοσμά Στυλιανή 
Η συμβολή των Ομίλων Δραστηριοτήτων στη δημιουργία ενός ευέλικτου 
μαθησιακού περιβάλλοντος 
 

 
 
σελ.161 

Κωνσταντίνα Ανδρεάκου 
Η Αξιολόγηση των Σχολικών Εγχειριδίων του μαθήματος της Μουσικής Αγωγής 
στο Δημοτικό Σχολείο: Εμπειρίες και Εκτιμήσεις των Διδασκόντων 
 

 
 
σελ.160 

Ζωή Αντωνοπούλου-Τρεχλή 
Από την ιστορική στη συστηματική προσέγγιση της Φιλοσοφίας: αξιολόγηση του 
βιβλίου Αρχές Φιλοσοφίας Β΄Λυκείου 
 

 
 
σελ.171 

Βασιλική Αποστόλου, Σουζάννα-Μαρία Νικολάου 

Project: «Δυσκολίες που αντιμετωπίζει η οικογένεια» (Από το μάθημα της 
Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού) 
 

 
 
σελ.183 

Μαρία Αράβα, Ιουλία Δημοπούλου, Ιουλία Κομπογιάννη  
Απόψεις εκπαιδευτικών για τα εν χρήσει σχολικά βιβλία Ιστορίας της Στ’ 
Δημοτικού και της Γ΄ Γυμνασίου 
 

 
 
σελ.191 

Μαρία Αργύρη 
Η Δημιουργική Γραφή μέσα από τη διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων 
 

 
σελ.204 

Αλεξάνδρα Ασημακοπούλου, Ελένη Λυμπεροπούλου 

Μαθηματικά και ποίηση: Ασυμβίβαστος συνδυασμός ή βαθιά σχέση; 
 

 
σελ.213 
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Ασπασία Βασιλάκη 
Το Δ.Ε.Π.Π.Σ. (2003) του νηπιαγωγείου στην τομή της νεωτερικής και της μετα-
νεωτερικής σκέψης 
 

 
σελ.223 

Ευστράτιος Βαχάρογλου 
«Σήμερον παιδία θα διδαχθήτε ότι οφείλετε να είσθε επιμελείς και εύτακτοι δια 
να γίνητε ωφέλιμοι εις την κοινωνίαν»: Μία πρώτη προσέγγιση της διδαχθείσας 
ύλης των προγραμμάτων των Αστικών Σχολών στην ευρύτερη περιοχή της 
Θεσσαλονίκης (1894-1912) 

 
 
 
 
σελ.234 

 
Αγγελική Βλάχου, Σπυρίδων Δουκάκης, Ελευθέριος Μαστορίδης 
Διαμορφώνοντας ένα Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ευκλείδειας 
Γεωμετρίας στα Ελληνικά Λύκεια των αρχών του 21ου αιώνα 

 
 
σελ.247 

 
Ιωάννα Βορβή, Μαρία Παλάσκα 
Οι δραστηριότητες του σχολικού εγχειριδίου Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου ως μέσα 
επίτευξης των στόχων του μαθήματος και προώθησης σύγχρονων μεθοδολογικών 
προσεγγίσεων 
 

 
 
 
σελ.259 

Αγγελική Βουδούρη Βίκυ Πάτσιου Ελένη Μαυροματίδου Γεώργιος Κουτρομάνος 
Επαυξημένη Πραγματικότητα στην Εκπαίδευση: Μια εφήμερη τάση ή το μέλλον 
των σχολικών εγχειριδίων; 
 

 
 
σελ.271 

Ioυλιανή Βρούτση 
Για ένα «εκτός των τειχών» Πρόγραμμα Σπουδών: Τα ΜΜΕ ως πεδίο δια-
καλλιτεχνικής αγωγής 
 

 
 
σελ.283 

Σόνια Γελαδάκη 
Η στάση της κεντρικής εξουσίας απέναντι στο σχολικό θεσμό κατά την 
καποδιστριακή περίοδο: Προγράμματα σπουδών - σχολικά βιβλία 
 

 
 
σελ.292 

Μαρία Γελαστοπούλου, Μαρία Καραβελάκη 
Ανάπτυξη εναλλακτικού γλωσσικού συστήματος για μαθητές με Διαταραχές 
Αυτιστικού Φάσματος 
 

 
 
σελ.302 

Μαρία Γελαστοπούλου 
Προσαρμοσμένα σχολικά εγχειρίδια για μαθητές με νοητική αναπηρία 
 

 
σελ.313 

Αλεξάνδρα Γερακίνη 
Η διδασκαλία ολόκληρου λογοτεχνικού έργου στο Γυμνάσιο 
 

 
σελ.324 

Γεώργιος Γεωργιάδης 
Η εφαρμογή των αρχών του σχολείου εργασίας στην Ελλάδα: η περίπτωση του 
Διδασκαλείου Κοζάνης (1913-1936) 
 

 
 
σελ.331 

Ευδοκία Γιαννάτη 
“History is herstory too”: Διδάσκοντας αγγλικά με την οπτική του φύλου 

 
σελ.343 
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Ιωάννα Γιαννακού, Αικατερίνη Μητράκη 
Διαφοροποιημένη Διδασκαλία στα Μαθηματικά. Το κυνήγι του Κρυμμένου 
Θησαυρού 
 

 
 
σελ.352 

Αθανάσιος Γιαννίκας, Νικόλαος Αλεξόπουλος 
Η Διαπολιτισμική διάσταση στο περιεχόμενο των κειμένων στα διδακτικά 
εγχειρίδια της Γλώσσας και του Ανθολογίου της Ε΄ & Στ΄ τάξης Δημοτικού 
σχολείου 
 

 
 
 
σελ.364 

Αθανάσιος Γιαννίκας, Σπυρίδων Δουκάκης, Δημήτριος Ζυμπίδης,  Νικόλαος 
Ματζάκος 
Εκπαιδευτικοί ΠΕ-70 δημιουργούν εκπαιδευτικά σενάρια με αξιοποίηση 
μικροπειραμάτων, που κατασκεύασαν με το ψηφιακό εργαλείο GeoGebra και τα 
εντάσσουν στη διδασκαλία των Μαθηματικών 
 

 
 
 
 
σελ.379 

Ιωάννης Γιαννικόπουλος 
Η Ελλάδα μέσα στα βιβλία της ελληνικής γλώσσας για τη διασπορά 
 

 
σελ.391 

Λαμπρινή Γκουντούρα 
Το φύλο μέσα από τις δομές της γλώσσας. Μια γλωσσολογική προσέγγιση της 
νέας Γραμματικής Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού 
 

 
 
σελ.400 

Κωνσταντίνος Γκυρτής  
Βιβλία προσβάσιμα από αμβλύωπες μαθητές 
 

 
σελ.411 

Μαρία Γνησίου 
Τα Προγραμματα Σπουδών της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γυμνασίου και Γενικού 
Λυκείου 
 

 
 
σελ.423 

Μαρία Γονίδου, Βασιλική Τσούνη, Ιωάννης Αναστασόπουλος 
Κουλτούρα και διδακτικές πρακτικές. Συγκριτική ανάλυση των διδακτικών 
μεθόδων της Ιαπωνίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας 
 

 
 
σελ.433 

Σταύρος Γρόσδος 
Τα σχολικά ανθολόγια λογοτεχνικών κειμένων στο ελληνικό πρωτοβάθμιο 
σχολείο από το 1976 έως σήμερα, η σύνδεσή τους με τη γλωσσική διδασκαλία και 
τη διδασκαλία της λογοτεχνίας. Ιδεολογικές και παιδαγωγικο-διδακτικές 
ενστάσεις. 
 

 
 
 
 
σελ.442 

Αντώνης Γρύλλης, Γιώργος Δορμπαράκης, Γιώργος Στεφανίδης  

Ρητορική και Αντιλογία 
 

 
σελ.454 

Ελένη Δαμιανίδου 
Η ειδική εκπαίδευση στην Κύπρο: από το παρελθόν στο παρόν και στο μέλλον  
 

 
σελ.464 
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Βασιλική Δασκάλου, Θεοδώρα-Νατάσσα Τζίμα, Σουζάννα-Μαρία Νικολάου  
Διαμορφώνοντας τον ενεργό δημοκρατικό πολίτη. Σύνδεση τυπικής και 
βιωματικής μάθησης στο μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής.  
 

 
σελ.472 

Όλγα-Ιόλη Δέσπη, Μαρία Κόρδα 
Η θέση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην εκπαίδευση. Προτάσεις για την 
ένταξή τους στα Αναλυτικά Προγράμματα και τα σχολικά εγχειρίδια. 
 

 
 
σελ.482 

Γεωργία Δεσποίνη 
Δημιουργικότητα στην εκπαίδευση. Νερό, περιβάλλον και πολιτισμός για παιδιά 
Δ΄ Δημοτικού. Διαθεματική προσέγγιση και δημιουργικότητα στην τάξη. 
 

 
 
σελ.492 

Αλεξάνδρα Δημακοπούλου 
Η Ερευνητική Εργασία στο Γενικό Λύκειο: το ιστορικό μιας εκπαιδευτικής 
καινοτομίας: θεωρία και πράξη 

 
 
σελ.501 

Ιουλία Δημοπούλου  
Η Ελληνική Χρηστομάθεια του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή: Οι στόχοι του 
μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών τον 19ο αιώνα μέσα από τα περιεχόμενα του 
διδακτικού βιβλίου 
 

 
 
 
σελ.512 

Κυριακή Διάμεση 
Το μάθημα της ερευνητικής εργασίας στο λύκειο: μια προσπάθεια καινοτομίας 
 

 
σελ.524 

Ευδοκία Διβανέ 

Η διδασκαλία της περιγραφής στο ελληνικό, σουηδικό και φιλανδικό Δημοτικό 
Σχολείο 
 

 
 
σελ.530 

Σπυρίδων Δουκάκης, Ιωάννης Σαράφης  
Περιοδική e-Έκδοση για τα Μαθηματικά του Γυμνασίου. Ηλεκτρονικό Περιοδικό 
με Προτάσεις Διδασκαλίας των Μαθηματικών του Γυμνασίου. 
 

 
 
σελ.543 

Φωτεινή Εγγλέζου  
Η επιχειρηματολογία στα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ της νεοελληνικής γλώσσας στην 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Προοπτικές και προτάσεις. 
 

 
 
σελ.553 

Μαρία Ευαγγελίου, Παυλίνα Νικολοπούλου 

Η Σοφία Γεδεών στη μετεκπαίδευση των δημοδιδασκάλων 
 

 
σελ.563 

Αναστασία Ευσταθίου 
Δράσεις Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ακράτας «Σχεδιάζουμε, Υλοποιούμε, Διαχέουμε» 
 

 
σελ.573 

Βασίλειος Ζαγκότας, Γεώργιος Σωτηρακόπουλος  
Οπτικός γραμματισμός και σημειωτική ανάλυση του εικονογραφικού υλικού του 
βιβλίου Ιστορίας της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Εφαρμογές και 
παραδείγματα διδακτικής αξιοποίησης. 
 

 
 
 
σελ.584 
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Γιώτα Ζαφειροπούλου, Μαρία Νικολάου, Αθηνά Παρλάκογλου,  
Μέσα από τα μάτια του φακού και των παιδιών: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 
μαθητές Δημοτικού 
 

 
σελ.594 

Χρυσάνθη Ζεπάτου 

Το Διδακτικό Πακέτο «Μουσική Ε΄ Δημοτικού»: από το Διαθεματικό Ενιαίο 
Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών και Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής 
στο Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής του Νέου Σχολείου 
 

 
 
 
σελ.605 

Ευστάθιος Ζωγόπουλος 

Διδακτική μεθοδολογία με βάση τη γνωστική - νοητική αρχή προσέγγισης της 
μάθησης. Εφαρμογή στη σχεδίαση διδακτικών ενοτήτων και δραστηριοτήτων 
μηχανολογικών μαθημάτων ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ  
 

 
 
 
σελ.616 

Μάρθα Ηλιοπούλου  
Διαφοροποιημένο διδακτικό πρόγραμμα στο μάθημα της γλώσσας σε μαθητή με 
Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσγραφία) της Δ΄ Δημοτικού με στόχο την 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων γραπτού λόγου 
 

 
 
 
σελ.625 

Αναστασία Θεμελή, Ειρήνη Καρπουζάκη, Δέσποινα Παπαευθυμίου, Γεώργιος 
Στεφανίδης 
Η δημιουργική γραφή με τη συμβολή των ΤΠΕ: Μελέτη Περίπτωσης στην Α΄ 
Δημοτικού 
 

 
 
 
σελ.635 

Αγγελική Θεοδωροπούλου 
Η δύναμη της ομάδας 
 

 
σελ.641 

Κώστας Θεριανός, Μαρία (Μελίνα) Λαϊνά 

Η αναπαράσταση της Γερμανίας στο σχολικό εγχειρίδιο της γερμανικής γλώσσας 
για την Α΄ και Β΄ Γυμνασίου  
 

 
 
σελ.648 

Ισμήνη Καβαλλάρη, Παναγιώτα Ψυχογυιοπούλου 

Εργαστήριο δημιουργικής γραφής: Τα εκθέματα του Μουσείου Παιδείας ως 
ερεθίσματα δημιουργικής γραφής 
 

 
 
σελ.656 

Γεώργιος Καδιγιαννόπουλος 

Η αειφορική και διαπολιτισμική διάσταση των σχολικών εγχειριδίων της Οικιακής 
Οικονομίας 
 

 
 
σελ.663 

Κατερίνα Καζέλα, Αρετή Διαμαντοπούλου, Ασπασία Καμπουράκη, Πηνελόπη 
Κομινάκη 
Μια συνεργατική έρευνα δράσης για την επαγγελματική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών μέσα από την υλοποίηση προγραμμάτων Μετάβασης από το 
Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό 
 

 
 
 
 
σελ.673 

Αθανάσιος Ι. Καλαμάτας, Γεώργιος Διγιδίκης 
Στιγμές από την ιστορία του βιβλίου. Διάσωση και καταγραφή σχολικών 
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εγχειριδίων από τη δωρεά του Γυμνασιάρχη Σταύρου Παρασκευαΐδη και των 
υιών αυτού στην Ιστορική Βιβλιοθήκη του παλαιού Γυμνασίου Μυτιλήνης 

 
σελ.684 

 
Τζίνα Καλογήρου, Γεωργία Πολυζώη 
Από την αναζήτηση του ποιητικού νοήματος στην υποκειμενική αναδημιουργία 
του ποιήματος: εφαρμογή στην ποίηση του Γιάννη Ρίτσου 
 

 
 
 
σελ.693 

Σεβαστιανή Καλπακίδου, Αντώνης Καμπάς 
Πρόταση αναλυτικού προγράμματος αύξησης φυσικής δραστηριότητας στο 
νηπιαγωγείο 
 

σελ.702 

Ιωάννα Καμπούρμαλη, Μελανία Χασίδου 

Εργαστήρι: Αξιοποιώντας την τέχνη του κινηματογράφου για την παραγωγή 
γραπτού λόγου. Με αφορμή μια κινηματογραφική ταινία 
 

 
 
σελ.712 

Χαρά Κανάρη, Θεοδοσία Ράπτου  

Αναζητώντας αφηγήσεις στο μουσείο: Ένα πλαίσιο συνεργασίας και 
ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών 
 

 
 
σελ.720 
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Ευαγγελία Κανταρτζή 
Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού 

Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαιδευσης 
 
 
Τα αναλυτικά προγράμματα είναι η ραχοκοκαλιά του εκπαιδευτικού μας συστήματος 
καθορίζοντας το τι θα διδαχθεί, για ποιο σκοπό, το πώς θα διδαχθεί και πώς θα αξιολογηθεί 
αυτό που διδάχτηκε.  

Στις περισσότερες χώρες, όπως και στη δική μας, τα αναλυτικά προγράμματα συνδέονται 
με τα σχολικά εγχειρίδια, τα οποία εξειδικεύουν το περιεχόμενο των αναλυτικών 
προγραμμάτων και αποτελούν τις επίσημες προδιαγραφές της πολιτείας που καθορίζονται 
συχνά με νομικές διατάξεις και κείμενα. 

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα το σχολικό βιβλίο έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα. 
Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ένα μοντέλο που δεν είναι ούτε στοχοκεντρικό ούτε 
μαθητοκεντρικό αλλά κυρίως βιβλιοκεντρικό. Σχεδόν τα πάντα κινούνται γύρω από το 
σχολικό βιβλίο. 

Το πόσο μεγάλη  βαρύτητα δίνεται στο σχολικό βιβλίο το αποδεικνύει και η μελέτη της 
ιστορίας της εκπαίδευσης. Αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα και κυρίως στα σχολικά 
βιβλία έχουν συνδεθεί με μεγάλες αντιπαραθέσεις και ιδεολογικές συγκρούσεις.   

Θεωρήσαμε λοιπόν ότι το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο που οργανώνεται από το Μουσείο 
Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ, την Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος και το 
Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος –Pierce, να έχει αυτή τη θεματική θεωρώντας το θέμα αυτό 
επίκαιρο και καίριο. 

Προσδοκούμε μέσα από τις εργασίες του Συνεδρίου να δοθεί μια μικρή συμβολή στη 
συζήτηση για το θέμα των αναυτικών προγραμμάτων και σχολικών εγχειριδίων, ιδιαίτερα 
μάλιστα που την περίοδο αυτή διεξάγεται ο Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία. Ως φορέας, 
εξάλλου έχουμε θέσει ως πρωταρχικό μας στόχο όχι μόνο τη διάσωση, έκθεση, συντήρηση 
των σχολικών εγχειριδίων αλλά και την έρευνα και τη μελέτη τόσο των αναλυτικών 
προγραμμάτων όσο και των σχολικών βιβλίων, συνεργαζόμενοι και με άλλους φορείς και 
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.  

Η συμμετοχή ξεπέρασε τις προσδοκίες μας και αυτό δείχνει και τη σημαντικότητα του 
θέματος. Στο συνέδριο θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε αξιόλογες εισηγήσεις 
από καταξιωμένους επιστήμονες στον χώρο τους, και να συμμετέχετε σε εργαστήρια με 
ανάλογες θεματικές. 

Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω την Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλλάδος και τον Πρόεδρός 
της, Καθηγητή Κωνσταντίνο Δ. Μαλαφάντη, Καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, που από την πρώτη στιγμή είναι κοντά μας, και μας στηρίζει, το 
Pierce-Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος που φιλοξενεί και το Συνέδριο από αύριο στους 
χώρους του, την Επιστημονική Επιτροπή με τους καταξιωμένους συναδέλφους, την 
Οργανωτική Επιτροπή που φρόντισε να είναι όσο το δυνατόν πιο άρτια οργανωμένο το 
Συνέδριο και την Ελληνική Ένωση για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευσης που 
είχε την επίβλεψη όλων των εργαστηρίων. Χωρίς τη συμβολή τους το Συνέδριο αυτό δεν θα 
μπορούσε να υλοποιηθεί. 

Σας ευχαριστώ. 
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Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης 
Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

Πρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος 
 

 
Κύριε Γενικέ Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, 
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
Κυρίες και Κύριοι, 
 
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος σάς 
καλοσωρίζω στο Πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Προγράμματα Σπουδών – Σχολικά 
Εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον», που συνδιοργανώσαμε με το 
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού και το Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο 
Ελλάδος, στο διάστημα 4-6 Μαρτίου 2016. 

Κατά το τριήμερο αυτό στο Συνέδριό μας, που θα πραγματοποιηθεί στις φιλόξενες και 
υποδειγματικές εγκαταστάσεις του Κολλεγίου Pierce, θα πραγματοποιηθούν περισσότερες 
από 150 προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις, από 390 εκπαιδευτικούς της 
πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 30 θεματικά Εργαστήρια, 
σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση 
και το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, πολλά και πολύ ενδιαφέροντα 
θεατρικά και μουσικά δρώμενα μαθητριών και μαθητών διαφόρων σχολείων και εξίσου 
ενδιαφέρουσες εκθέσεις μαθητικών έργων. 

 Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου μας καλύπτουν μια ευρεία θεματική της 
Παιδαγωγικής Επιστήμης και της διδακτικής Πράξης. Αναφέρω ενδεικτικά: Αναλυτικά 
Προγράμματα Σπουδών, Σχολικά Εγχειρίδια, Διδακτική Μεθοδολογία, Εκπαιδευτική 
Πολιτική, Ιστορία της Παιδαγωγικής και της Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικά Προγράμματα 
σχολικών δραστηριοτήτων, Εκπαιδευτικά Προγράμματα Πολιτιστικών Φορέων και 
Μουσείων, Μουσειοπαιδαγωγική κ.λπ. 

Τρεις σημαντικοί επιστημονικοί-παιδαγωγικοί φορείς συνεργάζονται για να 
πραγματοποιήσουν αυτές τις τρεις ημέρες ένα Πανελλήνιο Παιδαγωγικό Συνέδριο, το οποίο 
αποκτά ιδιαίτερη σημασία, όταν την ίδια στιγμή διεξάγεται και ο Εθνικός Διάλογος για την 
Παιδεία. Πρέπει λοιπόν να τονίσω ότι και το δικό μας Συνέδριο αποτελεί έναν άλλο Εθνικό 
Διάλογο με τους εκπαιδευτικούς της παιδαγωγικής Πράξης, μεταξύ των εκπαιδευτικών, με 
τους εκπαιδευτικούς και την κοινωνία, που έχει ξεχωριστή σημασία και ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον. 

Η αθρόα συμμετοχή του εκπαιδευτικού κόσμου, η θεματολογία του Συνεδρίου μας και 
το υψηλό επίπεδο των ανακοινώσεων, που υποβλήθηκαν και κρίθηκαν από την 
Επιστημονική Επιτροπή, μας διαβεβαιώνει για την επιτυχία του Συνεδρίου και μας κάνει 
αισιόδοξους ότι, με το διάλογο που θα ακολουθήσει και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ 
των εκπαιδευτικών, θα ακουστούν και θα τεκμηριωθούν πολύ σοβαρά θέματα για την 
Εκπαίδευση και γενικότερα την Παιδεία μας. 

Σας ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή σας και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του 
Συνεδρίου μας. 
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Ιωάννης Κλαδάς 
Διευθυντής Γυμνασίου 

Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος - Pierce 
 
 
Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω την έναρξη των εργασιών του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με 
θέμα: «Προγράμματα Σπουδών - Σχολικά Εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το 
μέλλον», το οποίο διοργανώνεται από κοινού από το Μουσείο Σχολικής Ζωής και 
Εκπαίδευσης ΕΚΕΔΙΣΥ, την Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος και το Αμερικανικό Κολλέγιο 
Ελλάδος - Pierce, όπου και θα φιλοξενηθεί τις δύο επόμενες ημέρες.  

Ως εκπαιδευτικοί, γνωρίζουμε όλοι ότι τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και τα 
Σχολικά Εγχειρίδια αποτελούν σημαντικά εκπαιδευτικά μέσα και παιδαγωγικά εργαλεία. 
Όπως επίσης γνωρίζουμε ότι ο χώρος της εκπαίδευσης και η αποστολή του οφείλουν να 
συμβαδίζουν πάντα με τα εκάστοτε κοινωνικά δεδομένα, με την εποχή στην οποία 
απευθύνονται. Συνεπώς, τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και τα Σχολικά Εγχειρίδια 
πρέπει να αξιολογούνται, να επαναπροσδιορίζονται στον χρόνο και να προσαρμόζονται στις 
σύγχρονες απαιτήσεις, να εμπλουτίζονται με βάση την εμπειρία της διδασκαλίας, αλλά και 
να αξιοποιούνται κατάλληλα, ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στον ρόλο τους. 
Έτσι μόνο θα γίνουν αρεστά στους μαθητές και εύχρηστα σε εμάς.  

Στόχος, λοιπόν, της επιστημονικής έρευνας και των εισηγήσεων που θα παρουσιαστούν 
στο πλαίσιο αυτού του Συνεδρίου είναι η συγκριτική θεώρηση των Αναλυτικών 
Προγραμμάτων και των Σχολικών Εγχειριδίων του χθες και του σήμερα. Να δούμε τι έχει 
αλλάξει, τι βελτιώσεις έχουν γίνει, ή δεν έχουν γίνει, να προβληματιστούμε, να 
συζητήσουμε και τελικά να διατυπώσουμε τις αναγκαίες προτάσεις για τη διασφάλιση 
ποιοτικότερης εκπαίδευσης για τα παιδιά μας. Θα έχουμε, επίσης, την ευκαιρία να 
ακούσουμε και προτάσεις για την εισαγωγή νέων διδακτικών αντικειμένων και νέων 
παιδαγωγικών προσεγγίσεων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ενώ παράλληλα, και αυτό 
είναι πολύ σημαντικό θεωρώ, θα έχουμε την τύχη να γνωρίσουμε καινοτόμες μεθόδους 
διδασκαλίας μέσα από βιωματικά εργαστήρια, συνδυάζοντας έτσι τη θεωρία με την πράξη.  

Είναι σημαντικό να ενθαρρύνουμε και να στηρίζουμε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες που 
σηματοδοτούν τη συνεχή επαγρύπνησή μας στις σύγχρονες εκπαιδευτικές προκλήσεις. 
Αποτελεί, λοιπόν, ιδιαίτερη τιμή για το Σχολείο μας να είναι συνδιοργανωτής του 
συγκεκριμένου Συνεδρίου και γι’ αυτό άνοιξε τις πόρτες του και δέχθηκε οι εργασίες του 
Συνεδρίου να πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του, με την υποστήριξη μιας μεγάλης 
ομάδας εκπαιδευτικών του. Επίσης, μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών του Σχολείου μας θα 
συμμετάσχει στο Συνέδριο και με προφορική ανακοίνωση, με αναρτημένη εργασία ή με 
κάποιο εργαστήριο.   

Θέλω να πιστεύω ότι αυτό το Συνέδριο αποτελεί την αρχή μόνο τόσο σημαντικών 
δράσεων. Εύχομαι κάθε επιτυχία.  

Σας ευχαριστώ.  
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Ζητήματα σχεδιασμού των Αναλυτικών Προγραμμάτων της 
τελευταίας δεκαπενταετίας στην ελληνική εκπαίδευση 

 
Γιώργος Γρόλλιος 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης 

grol@eled.auth.gr 
 

 
Περίληψη 

Ο σχεδιασμός του αναλυτικού προγράμματος αναφέρεται στη διαδοχή φάσεων που αποτελούν τη διαδικασία 
συγκρότησης των δομικών στοιχείων του προγράμματος σε ενιαίο όλον, διαδικασία η οποία υλοποιείται από 
συγκεκριμένα ατομικά ή/και συλλογικά υποκείμενα. Επίσης, η έννοια του σχεδιασμού του αναλυτικού 
προγράμματος συνδέεται άρρηκτα με μια ορισμένη επιλογή των δομικών στοιχείων του. Το βασικό ερώτημα 
που θα επιχειρήσω να απαντήσω στην παρούσα εργασία αναφέρεται στο μοντέλο σχεδιασμού αναλυτικού 
προγράμματος στο οποίο θεμελιώθηκε η κατασκευή των προγραμμάτων σπουδών της υποχρεωτικής 
ελληνικής εκπαίδευσης κατά την τελευταία δεκαπενταετία, περίοδο που συντάχθηκαν το Διαθεματικό Ενιαίο 
Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών και τα αντίστοιχα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, όπως και τα (Πιλοτικά) 
Προγράμματα Σπουδών του Νέου Σχολείου. Η απάντηση του ερωτήματος συνδέεται με ζητήματα όπως η 
προέλευση των στόχων, το περιεχόμενο της μάθησης και οι τρόποι οργάνωσής του, καθώς και η αξιολόγηση 
των προγραμμάτων που προαναφέρθηκαν.  
 
Λέξεις κλειδιά: Αναλυτικό πρόγραμμα, στόχοι, περιεχόμενο μάθησης, αξιολόγηση 
 
Εισαγωγή 
Η έννοια του σχεδιασμού του αναλυτικού προγράμματος αναφέρεται σε μια διαδικασία 
οργάνωσης και σύνθεσης δομικών στοιχείων του προγράμματος. Όταν, λοιπόν, μιλάμε για 
σχεδιασμό αναλυτικού προγράμματος δεν μπορούμε παρά να αναφερόμαστε σε κάποια 
διαδοχή φάσεων. Βέβαια, η διαδικασία του σχεδιασμού του αναλυτικού προγράμματος 
αποτελεί κοινωνικοπολιτική πρακτική αφού δεν συμβαίνει αυτόματα αλλά απαιτεί την 
ύπαρξη ατομικών ή συλλογικών υποκειμένων τα οποία την προσδιορίζουν. Επομένως, η 
έννοια του σχεδιασμού του αναλυτικού προγράμματος είναι άρρηκτα συνδεμένη με τη 
διαδικασία (τα βήματα ή τις φάσεις του σχεδιασμού) και με τα υποκείμενα που 
προσδιορίζουν αυτή τη διαδικασία. Επίσης, η έννοια του σχεδιασμού του αναλυτικού 
προγράμματος συνδέεται αναπόσπαστα με μια συγκεκριμένη επιλογή των δομικών 
στοιχείων του αναλυτικού προγράμματος. Μπορούμε λοιπόν να ισχυριστούμε ότι η έννοια 
σχεδιασμός του αναλυτικού προγράμματος αναφέρεται στη διαδικασία, στα υποκείμενα 
που την προσδιορίζουν και στα δομικά στοιχεία του αναλυτικού προγράμματος τα οποία 
επιλέγονται για να χρησιμοποιηθούν. 

Για τον σχεδιασμό του αναλυτικού προγράμματος έχει διατυπωθεί μια ποικιλία οπτικών. 
Ο όρος οπτική για τον σχεδιασμό του αναλυτικού προγράμματος παραπέμπει σε ένα 
σύνολο θέσεων οι οποίες συνυφαίνονται μεταξύ τους και δεν είναι ιδεολογικοπολιτικά 
ουδέτερες. Σημαίνει ένα συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο βλέπουμε το αναλυτικό 
πρόγραμμα, ένα συγκεκριμένο τρόπο θεωρητικής προσέγγισης και πρακτικής 
αντιμετώπισης του ζητήματος του σχεδιασμού του. Αντιστοιχεί στον ρόλο του σχεδιασμού 
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του αναλυτικού προγράμματος ως «εργαλείου» μέσω του οποίου επιτυγχάνονται 
ευρύτεροι (κοινωνικοπολιτικοί) σκοποί1.  

Συνεπώς, το ζήτημα του σχεδιασμού του αναλυτικού προγράμματος είναι ένα από τα 
σημαντικότερα της παιδαγωγικής και της εκπαίδευσης. Ωστόσο, τα αναλυτικά 
προγράμματα της τελευταίας δεκαπενταετίας στην Ελλάδα, δηλαδή το Διαθεματικό Ενιαίο 
Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών και τα αντίστοιχα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών 
(εφεξής ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ) που δημοσιεύτηκαν σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης το 2003 
έχοντας νομική ισχύ μέχρι σήμερα, όπως και τα Προγράμματα Σπουδών του Νέου Σχολείου 
τα οποία εφαρμόστηκαν πιλοτικά (εφεξής Πιλοτικά Προγράμματα του Νέου Σχολείου), δεν 
περιέχουν αναφορές οι οποίες να δηλώνουν με σαφή τρόπο το μοντέλο ή τα μοντέλα, 
καθώς και την οπτική ή τις οπτικές που χρησιμοποιήθηκαν για τον σχεδιασμό τους.  

Στην παρούσα εργασία, θα επιχειρήσω να συγκρίνω τον σχεδιασμό των 
προαναφερθέντων προγραμμάτων με το μοντέλο σχεδιασμού αναλυτικού προγράμματος 
του Ralph Tyler, μοντέλο το οποίο συνδέεται με μια ορισμένη οπτική για τον σχεδιασμό του 
αναλυτικού προγράμματος, γνώρισε ευρύτατη διάδοση στο σχετικό πεδίο σπουδών στις 
Η.Π.Α. μετά την πρώτη δημοσίευσή του το 1949 και ονομάστηκε λογική του Tyler. Η 
σύγκριση αυτή δεν έχει κανονιστικό χαρακτήρα, δηλαδή δεν υπονοεί κάποια άποψη περί 
αναγκαιότητας συμμόρφωσης του σχεδιασμού των αναλυτικών προγραμμάτων στη χώρα 
μας προς το μοντέλο του Tyler η οποία θα θεμελιωνόταν στη θεώρησή του ως ένα μοντέλο 
καθολικής ισχύος, θεώρηση την οποία αμφισβήτησε από το 1970 με πειστικό τρόπο ο 
Herbert Kliebard (1992). Χρησιμοποιείται αποκλειστικά για λόγους καλύτερης κατανόησης 
του χαρακτήρα των ελληνικών αναλυτικών προγραμμάτων της τελευταίας δεκαπενταετίας. 

 
Το μοντέλο του Tyler, το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και τα Προγράμματα του Νέου Σχολείου 
Όπως επισημαίνει ο Posner, η λογική του Tyler επηρέασε τα μέγιστα τη σκέψη για το 
αναλυτικό πρόγραμμα μετά το 1949, όταν δημοσιεύτηκε το πασίγνωστο βιβλίο του με τίτλο 
Basic Principles of Curriculum and Instruction. Ο Tyler υποστήριξε ότι όταν σχεδιάζεται ένα 
αναλυτικό πρόγραμμα τέσσερα ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν. Το πρώτο ερώτημα 
αναφέρεται στην επιλογή των εκπαιδευτικών στόχων από τους σχεδιαστές του αναλυτικού 
προγράμματος. Αυτοί αντλούνται από συστηματικές μελέτες των μαθητών, της σύγχρονης 
κοινωνικής ζωής και της ύλης των γνωστικών αντικειμένων (μαθημάτων) από ειδικούς. 
Μετά, «φιλτράρονται» με βάση τη φιλοσοφία του σχολείου και τις διαθέσιμες γνώσεις για 
την ψυχολογία της μάθησης. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι που αντλούνται μ’ αυτόν τον τρόπο 
πρέπει να οριστούν με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και χωρίς να υπάρχουν περιθώρια 
αμφιβολιών, ώστε η έκταση της επίτευξής τους να μπορεί να αξιολογηθεί.  

Το δεύτερο ερώτημα αφορά τις εκπαιδευτικές εμπειρίες που μπορούν να 
εξυπηρετήσουν την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. Οι εκπαιδευτικές εμπειρίες 
ελέγχονται από τους σχεδιαστές του αναλυτικού προγράμματος πρωταρχικά για τη 
συνάφειά τους με τους εκπαιδευτικούς στόχους. Το τρίτο ερώτημα αναφέρεται στον τρόπο 
αποτελεσματικής οργάνωσης των εκπαιδευτικών εμπειριών. Οι σχεδιαστές προσπαθούν να 
επιλέξουν εκπαιδευτικές εμπειρίες οι οποίες έχουν αθροιστικό αποτέλεσμα. Η μία 
εκπαιδευτική εμπειρία πρέπει να στηρίζεται στην άλλη και όλες μαζί να βοηθούν τους 
μαθητές να κατανοήσουν τις σχέσεις ανάμεσα σε ό,τι μαθαίνουν στα διάφορα γνωστικά 
πεδία (μαθήματα). Κατά συνέπεια, πρέπει να δίνεται προσοχή στην ακολουθία των 

                                                           
1 Αναλυτικότερα για τα προηγούμενα που αφορούν τον σχεδιασμό του αναλυτικού προγράμματος, βλπ 
Γρόλλιος, 2005, σ.21-25. 
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εκπαιδευτικών εμπειριών στο εσωτερικό κάθε γνωστικού πεδίου (π.χ. μαθηματικά) και στην 
ενοποίηση της γνώσης ανάμεσα στα γνωστικά πεδία.  

Το τέταρτο ερώτημα αφορά τον προσδιορισμό της επίτευξης των εκπαιδευτικών στόχων. 
Οι σχεδιαστές πρέπει να ελέγξουν την αποτελεσματικότητα του αναλυτικού προγράμματος 
εξετάζοντας αν οι εκπαιδευτικοί στόχοι επιτεύχθηκαν μέσω της χρήσης οργάνων 
αξιολόγησης όπως τεστ, δείγματα εργασίας, ερωτηματολόγια και σχολικά αρχεία. Κριτήριο 
της επιτυχίας αποτελούν αποδείξεις συμπεριφοράς που δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί 
στόχοι του αναλυτικού προγράμματος επιτεύχθηκαν.  

Η λογική του Tyler, συνεχίζει ο Posner, στηρίζεται σε ορισμένες υποθέσεις. Η φοίτηση 
στο σχολείο παρουσιάζεται ως μια διαδικασία της οποίας η κύρια επιδίωξη είναι η μάθηση. 
Οι μαθητές ορίζονται ως υποκείμενα μάθησης, οι εκπαιδευτικοί στόχοι εκφράζονται με 
όρους επιθυμητής μάθησης και διακρίνονται από τους μη εκπαιδευτικούς με βάση τη 
συμβολή τους στη μάθηση. Έτσι, το σχολείο θεωρείται ως ένα σύστημα παραγωγής στο 
οποίο τα ατομικά εκπαιδευτικά αποτελέσματα αποτελούν το κύριο προϊόν.  

Ο σχεδιασμός του αναλυτικού προγράμματος προβάλλεται ως ένα εγχείρημα στο οποίο 
οι σχεδιαστές με αντικειμενικό τρόπο αναπτύσσουν τα αναγκαία μέσα για να παραχθούν τα 
επιθυμητά αποτελέσματα μάθησης. Η αποτελεσματικότητα αποτελεί το ζήτημα που έχει 
πρωταρχική σημασία. Δεν υπάρχει χώρος για προσωπικές αποκλίσεις και αξίες στη 
διαδικασία συλλογής των μέσων. Η διαδικασία η οποία συνδέει άρρηκτα τα μέσα με τα 
αποτελέσματα λειτουργεί ως λογική που θεμελιώνει κάθε διαδικασία λήψης αποφάσεων.  

Αυτή η λογική της άμεσης συσχέτισης μέσων-αποτελεσμάτων οδηγεί στον ισχυρισμό ότι 
οι επιλογές του περιεχομένου και της μεθόδου διδασκαλίας έχουν τεχνικό χαρακτήρα. Οι 
αποφάσεις θεωρούνται και παρουσιάζονται ως απαλλαγμένες από αξίες, κατάλληλες για να 
τις λάβουν ειδικοί, δηλαδή άτομα με εξειδικευμένη γνώση. Αυτοί οι ειδικοί έχουν την 
ευθύνη να μην επιτρέψουν οι αξίες τους να σκιάσουν την αντικειμενικότητα της εργασίας. 
Ακόμα και οι αποφάσεις για τους εκπαιδευτικούς στόχους θεωρούνται τεχνικό ζήτημα που 
βασίζεται σε εξειδικευμένη γνώση την οποία αναπτύσσουν ειδικοί, με βάση μελέτες των 
μαθητών, της σύγχρονης κοινωνίας και των γνωστικών αντικειμένων της διδασκαλίας.  

Όμως, στην πραγματικότητα, υποστηρίζει ο Posner, καμιά απόφαση για το αναλυτικό 
πρόγραμμα δεν μπορεί να είναι εντελώς τεχνικού χαρακτήρα, εντελώς ανεξάρτητη από 
αξίες, από τη στιγμή που αναπόφευκτα αφορά μια επέμβαση στη ζωή των ανθρώπων. Οι 
αποφάσεις για το αναλυτικό πρόγραμμα ποτέ δεν περιορίζονται σε ερωτήματα που 
αναφέρονται στο πώς γίνεται κάτι. Πάντοτε συνδέονται με ερωτήματα σχετικά με το γιατί 
και το ποιος πρέπει να κάνει κάτι. Μια απόφαση για να διδαχθεί ένα ορισμένο 
περιεχόμενο, να προσεγγιστεί ένα θέμα με έναν ορισμένο τρόπο, δεν είναι απλώς τεχνικά 
ζητήματα διότι η απόφαση συνεπάγεται ότι ένα άλλο περιεχόμενο και μια άλλη προσέγγιση 
του θέματος είναι λιγότερο επιθυμητοί, δίκαιοι ή νόμιμοι. Οι αποφάσεις για το αναλυτικό 
πρόγραμμα εμπλέκονται με ιστορικά, κοινωνικά, πολιτικά, ηθικά, πολιτισμικά και 
οικονομικά ζητήματα (Posner, 2004: 14-17).  

Με βάση τα προηγούμενα, μπορούμε να προχωρήσουμε στη σύγκριση μεταξύ του 
μοντέλου του Tyler και των αναλυτικών προγραμμάτων της τελευταίας δεκαπενταετίας 
στην ελληνική εκπαίδευση ξεκινώντας από το τελευταίο ερώτημα του συγκεκριμένου 
μοντέλου, ερώτημα που αναφέρεται στην αξιολόγηση. Όπως προαναφέρθηκε, οι 
σχεδιαστές πρέπει να προσδιορίσουν αν οι εκπαιδευτικοί στόχοι του αναλυτικού 
προγράμματος επιτεύχθηκαν χρησιμοποιώντας τεστ, δείγματα εργασίας, ερωτηματολόγια 
και σχολικά αρχεία ώστε να ελέγξουν την αποτελεσματικότητά του με κριτήριο 
συγκεκριμένες αποδείξεις συμπεριφοράς των μαθητών. Στην περίπτωση του ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ 
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δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να δείχνει ότι οι συγγραφείς του στηρίχθηκαν σε (ή 
τουλάχιστον έλαβαν υπόψη) κάποια αξιολόγηση των προηγούμενων προγραμμάτων τα 
οποία, μάλιστα, εφαρμόζονταν από τη δεκαετία του 1980 και, επομένως, υπήρχε άφθονος 
χρόνος για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά τους γενικά, αλλά και ειδικότερα εν όψει 
της κατασκευής του ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ.  

Στην περίπτωση των Πιλοτικών Προγραμμάτων του Νέου Σχολείου επίσης δεν υπάρχει  
κάποιο στοιχείο που να δείχνει ότι οι συγγραφείς του στηρίχθηκαν σε (ή τουλάχιστον 
έλαβαν υπόψη) κάποια αξιολόγηση του ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ το οποίο επρόκειτο να 
αντικαταστήσουν, ασχέτως με το γεγονός ότι μέχρι σήμερα αυτή η αντικατάσταση δεν έχει 
συμβεί2. Ωστόσο, στο κείμενο για το Νέο Σχολείο το οποίο ενέκρινε η τότε κυβέρνηση μετά 
από εισήγηση της Υπουργού Παιδείας Άννας Διαμαντοπούλου και αποτέλεσε το πλαίσιο για 
την έναρξη της διαδικασίας κατάρτισης των Πιλοτικών Προγραμμάτων υπήρχε η εξής 
διατύπωση: «Τα Προγράμματα Σπουδών που εφαρμόζονται σήμερα, παρά το γεγονός ότι 
περιγράφουν την υιοθέτηση σύγχρονων αρχών δεν έχουν στην πράξη επιφέρει αλλαγές στο 
σχολείο. Δεν προκαλούν τον μαθητή να ερευνήσει και να ανακαλύψει τη γνώση αλλά 
προσφέρουν έτοιμες απαντήσεις προς απομνημόνευση, ενώ δεν αφήνουν περιθώρια 
ανάπτυξης πρωτοβουλιών από τον εκπαιδευτικό»3. Βέβαια, η συγκεκριμένη διατύπωση δεν 
θεμελιώνεται σε συγκροτημένη διαδικασία αξιολόγησης του αναλυτικού προγράμματος 
όπως εκείνη που προβλέπεται στο μοντέλο του Tyler και η οποία, προφανώς, πρωταρχικά 
αποσκοπεί στο να θεμελιωθεί η αντικατάσταση ενός αναλυτικού προγράμματος ή η 
οποιαδήποτε σε έκταση και βάθος αναμόρφωσή του. 

Όσον αφορά το προτελευταίο (τρίτο) ερώτημα στο οποίο καλούνται να απαντήσουν οι 
σχεδιαστές του αναλυτικού προγράμματος στο μοντέλο του Tyler, δηλαδή στο ερώτημα 
που αναφέρεται στον τρόπο αποτελεσματικής οργάνωσης των εκπαιδευτικών εμπειριών (το 
οποίο αντιστοιχεί στο ερώτημα του περιεχομένου των γνώσεων και ικανοτήτων που 
περιέχουν τα αναλυτικά προγράμματα με βάση την ορολογία η οποία χρησιμοποιείται στη 
χώρα μας), αξίζει να ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά σε όσα σχετικά γράφονται στο Basic 
Principles of Curriculum and Instruction. Εκεί γίνεται διάκριση ανάμεσα σε τέσσερα είδη 
οργάνωσης των εκπαιδευτικών εμπειριών που αντιστοιχούν σε ανάλογα δομικά στοιχεία. 
Έτσι, στο υψηλότερο επίπεδο οι εκπαιδευτικές εμπειρίες μπορούν να οργανώνονται ως: α) 
συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, δηλαδή μαθήματα όπως η γεωγραφία, η ιστορία κλπ, 
β) ευρέα πεδία όπως οι κοινωνικές επιστήμες, τα μαθηματικά και οι φυσικές επιστήμες, γ) 
πρόγραμμα-πυρήνας γενικής εκπαίδευσης το οποίο συνδέεται με ευρέα πεδία ή γνωστικά 
αντικείμενα και δ) ενιαίο πρόγραμμα (Tyler, 1969: 98). 

Στο ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, αλλά και στα Πιλοτικά Προγράμματα του Νέου Σχολείου, διατυπώνεται 
ο ισχυρισμός ότι δομούνται με βάση τη διαθεματική προσέγγιση, όρο ο οποίος, όπως 
έχουμε επισημάνει αλλού, παραπέμπει στο ενιαίο πρόγραμμα. Πρόκειται για λάθος, αφού 
στη διαθεματική προσέγγιση ο σχεδιασμός ξεκινά από ένα κεντρικό θέμα και προχωρά με 
τον προσδιορισμό των ιδεών (ή των εννοιών) που σχετίζονται με το θέμα, καθώς και 
δραστηριοτήτων οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διερεύνησή τους. Ο 
σχεδιασμός πραγματοποιείται χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις διαχωριστικές γραμμές των 
γνωστικών αντικειμένων (δηλαδή των μαθημάτων), αφού κύριος σκοπός είναι η 
διερεύνηση του θέματος. Αντίθετα, στη διεπιστημονική προσέγγιση ο σχεδιασμός ξεκινά 
από την αναγνώριση των ταυτοτήτων των διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, όπως και 
                                                           
2 Τα Πιλοτικά Προγράμματα προβλεπόταν να αναπτυχθούν μέχρι τον Ιούνιο του 2011, να εφαρμοστούν 
πειραματικά την επόμενη σχολική χρονιά και να γενικευτεί η εφαρμογή τους στη σχολική χρονιά 2012-2013. 
3 Αναφέρεται στο Γρόλλιος, 2010. 
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των γνώσεων και ικανοτήτων τα οποία περιέχονται σ’ αυτά και πρέπει να κατακτηθούν. 
Κύριος σκοπός είναι η κατάκτηση των γνώσεων και των ικανοτήτων που εμπεριέχονται στα 
εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα. Όταν, λοιπόν, χρησιμοποιείται ο όρος discipline 
(multidisciplinary, interdisciplinary, cross-disciplinary κ.λπ.), εννοείται κάτι διαφορετικό από 
τη διαθεματική προσέγγιση. Όπως και η προσέγγιση των χωριστών μαθημάτων, η 
διεπιστημονική αρχίζει και τελειώνει με τις γνώσεις και τις ικανότητες που θεμελιώνονται 
στα γνωστικά αντικείμενα (γι’ αυτό το λόγο δεν απέχει πολύ από την προσέγγιση που 
βασίζεται στα χωριστά γνωστικά αντικείμενα), ενώ η διαθεματική αρχίζει και τελειώνει με 
το πρόβλημα και το θέμα. Χρησιμοποιώντας, λοιπόν, αυτή την ιστορικά τεκμηριωμένη (με 
βάση την εργασία του James Beane) διάκριση της διαθεματικής από τη διεπιστημονική 
προσέγγιση, είναι εύκολο να συμπεράνουμε ότι το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ δεν είναι διαθεματικό, αφού 
θεμελιώνεται σε χωριστά γνωστικά αντικείμενα. Η οργάνωσή του δεν θεμελιώνεται σε 
θέματα αλλά στην κατάκτηση γνώσεων και ικανοτήτων που προβλέπει η διδασκαλία των 
ξεχωριστών γνωστικών αντικειμένων. Πρόκειται για ένα διεπιστημονικό και όχι διαθεματικό 
πρόγραμμα (Γρόλλιος, 2003).  

Με βάση τα προηγούμενα, είναι φανερό ότι οι συγγραφείς του ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και των 
Πιλοτικών Προγραμμάτων του Νέου Σχολείου δεν χρησιμοποιούν τη διάκριση η οποία 
εμπεριέχεται στο μοντέλο του Tyler, αφού συγχέουν την ενιαία οργάνωση των 
εκπαιδευτικών εμπειριών, δηλαδή το ενιαίο (διαθεματικό) πρόγραμμα, με την οργάνωση 
των εκπαιδευτικών εμπειριών με βάση χωριστά γνωστικά αντικείμενα. Το διεπιστημονικό 
πρόγραμμα αποτελεί μια παραλλαγή της οργάνωσης των εκπαιδευτικών εμπειριών με 
βάση τα χωριστά γνωστικά αντικείμενα, τα οποία απλώς συνδέονται με ποικίλους τρόπους. 

Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, που αναφέρεται στην επιλογή των εκπαιδευτικών 
στόχων από τους σχεδιαστές του αναλυτικού προγράμματος και από την απάντηση στο 
οποίο εξαρτάται άμεσα η απάντηση στο δεύτερο ερώτημα (επιλογή των εκπαιδευτικών 
εμπειριών), στο ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και στα Πιλοτικά Προγράμματα του Νέου Σχολείου δεν υπάρχει 
οποιαδήποτε σαφής δήλωση σχετικά με τη διαδικασία προσδιορισμού τόσο των 
εκπαιδευτικών στόχων όσο και των εκπαιδευτικών εμπειριών. Ενώ στο μοντέλο του Tyler οι 
εκπαιδευτικοί στόχοι αντλούνται από συστηματικές μελέτες των μαθητών, της σύγχρονης 
κοινωνικής ζωής και των γνωστικών αντικειμένων, στα αναλυτικά προγράμματα της 
τελευταίας δεκαπενταετίας στην ελληνική υποχρεωτική εκπαίδευση, η διαδικασία αυτή 
παραμένει άγνωστη.  

Με άλλα λόγια, από την ανάγνωση των ίδιων των αναλυτικών προγραμμάτων της 
τελευταίας δεκαπενταετίας στην ελληνική εκπαίδευση, αλλά και οποιοδήποτε άλλο 
διαθέσιμο πληροφοριακό στοιχείο, δεν προκύπτει ότι οι συγγραφείς τους χρησιμοποίησαν 
κάποια μελέτη για τους μαθητές, για τη σύγχρονη κοινωνική ζωή και για τα γνωστικά 
αντικείμενα (μαθήματα). Βέβαια, στο σημείο αυτό θα μπορούσε να προβληθεί η αντίρρηση 
ότι το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ περιέχει εκτιμήσεις οι οποίες αφορούν την ελληνική κοινωνία στο 
εισαγωγικό του μέρος, ενώ τα Πιλοτικά Προγράμματα του Νέου Σχολείου περιλαμβάνουν 
ανάλογες κοινωνικές εκτιμήσεις σε ορισμένα γνωστικά αντικείμενα (αφού στερούνται ενός 
γενικού εισαγωγικού μέρους). 

Μια τέτοια αντίρρηση αφενός θα επιβεβαίωνε το γεγονός ότι ο προσδιορισμός των 
εκπαιδευτικών στόχων στα αναλυτικά προγράμματα της τελευταίας δεκαπενταετίας στην 
ελληνική υποχρεωτική εκπαίδευση δεν στηρίζεται σε κάποια μελέτη για τις άλλες δύο 
πηγές άντλησης στόχων που προβλέπει το μοντέλο του Tyler: τους μαθητές και τα γνωστικά 
αντικείμενα. Αφετέρου, θα βασιζόταν σε μια λανθασμένη ταύτιση γενικών κοινωνικών 
εκτιμήσεων με τη συστηματική έρευνα της κοινωνικής πραγματικότητας. Το εισαγωγικό 
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μέρος του ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και τα Πιλοτικά Προγράμματα του Νέου Σχολείου περιέχουν 
κοινωνικές εκτιμήσεις οι οποίες έχουν δημοσιογραφικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση 
δεν μπορούν να θεωρηθούν συστηματικές μελέτες της κοινωνικής πραγματικότητας.  

Για παράδειγμα, όπως έχουμε επισημάνει παλιότερα, στο ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και σε κείμενα του 
τότε Προέδρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ο οποίος είχε αναλάβει την υποστήριξή του, 
η «διεθνοποίηση του πολιτισμού και η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας», η 
«πολυπολιτισμική πραγματικότητα», το «ισχυρό ανταγωνιστικό πνεύμα», η «κοινωνία της 
γνώσης και της πληροφορίας», η «πολυδιάστατη κοινωνία της γνώσης, της τεχνογνωσίας 
και της μεγεθυνόμενης πολυπολιτισμικότητας», η «συνεχής και ραγδαία αύξηση των 
γνώσεων», η «ρευστότητα η οποία επιτείνεται από τη ραγδαία επιστημονική και 
τεχνολογική ανάπτυξη», αποτελούν ευλογοφανείς αλλά ατεκμηρίωτες δημοσιογραφικού 
τύπου εκτιμήσεις οι οποίες δεν θεμελιώνονται σε μια συστηματική μελέτη των σχετικών 
συζητήσεων στον χώρο των κοινωνικών επιστημών. Επίσης, η προβολή αυτών των 
εκτιμήσεων αποσιωπά άλλες εκτιμήσεις που, σε επίπεδο δημοσιογραφικού χαρακτήρα 
ανάλυσης, θα ήταν τουλάχιστον εξίσου αξιόπιστες, όπως η διεύρυνση της φτώχειας και η 
συνέχιση της περιβαλλοντικής καταστροφής (Γρόλλιος, 2003).  

Με δεδομένο ότι ο προσδιορισμός των εκπαιδευτικών στόχων στα αναλυτικά 
προγράμματα της τελευταίας δεκαπενταετίας στην ελληνική υποχρεωτική εκπαίδευση δεν 
στηρίζεται σε μελέτες για τις τρεις πηγές άντλησης εκπαιδευτικών στόχων που προβλέπει 
το μοντέλο του Tyler (μαθητές, σύγχρονη κοινωνική ζωή, γνωστικά αντικείμενα), είναι 
προφανές πως η φιλοσοφία της εκπαίδευσης και η ψυχολογία της μάθησης δεν 
χρησιμοποιούνται ως «φίλτρα» για τον προσδιορισμό των τελικών εκπαιδευτικών στόχων. 
Συνεπώς, οι στόχοι τόσο του ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ όσο και των Πιλοτικών Προγραμμάτων του Νέου 
Σχολείου προκύπτουν μέσω μιας διαδικασίας για την οποία μόνο υποθέσεις μπορούν να 
διατυπωθούν. Διακινδυνεύοντας μια τέτοια υπόθεση, θεωρούμε ότι το πιο πιθανό είναι ότι 
προέκυψαν κυρίως μέσω μιας διαδικασίας αποφάσεων που δεν θεμελιώθηκαν σε 
συστηματικές μελέτες, από ομάδες εργασίας οι οποίες συγκροτήθηκαν από ανθρώπους 
που θεωρήθηκε ότι κατέχουν ειδικές γνώσεις (θεωρητικές ή/ και πρακτικές) για τη 
διδασκαλία ενός ορισμένου γνωστικού αντικειμένου (μαθήματος).  

Εάν αυτή η υπόθεση αληθεύει, κάτι στο οποίο συνηγορούν όσα αναφέρει η προκήρυξη 
των Πιλοτικών Προγραμμάτων μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος4 αλλά μπορεί να 
αποδείξει μόνο η δημοσιοποίηση των πρακτικών των συνεδριάσεων τυπικών ή άτυπων 
ομάδων εργασίας εντός του θεσμικού πλαισίου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του 
Υπουργείου Παιδείας, φαίνεται ότι τα προβλήματα συνοχής που εντοπίζονται στα 
αναλυτικά προγράμματα της τελευταίας δεκαπενταετίας στην ελληνική εκπαίδευση 
συνδέονται με τη διαδικασία κατάρτισής τους5. Εκείνο, όμως, το στοιχείο στο οποίο 
έμπρακτα συμφώνησαν όλοι όσοι συμμετείχαν στην κατάρτιση αυτών των αναλυτικών 
προγραμμάτων είναι ο στοχοκεντρικός χαρακτήρας που πρέπει, κατά την άποψή τους, να 
διακρίνει ένα αναλυτικό πρόγραμμα. 

Ο στοχοκεντρικός χαρακτήρας των αναλυτικών προγραμμάτων της τελευταίας 
δεκαπενταετίας είναι εκείνο το στοιχείο το οποίο τα συνδέει με το μοντέλο του Tyler. Ο 
στοχοκεντρικός χαρακτήρας προκύπτει από την υιοθέτηση της αφετηριακής θέσης για τον 
προσδιορισμό του περιεχομένου του αναλυτικού προγράμματος της οπτικής της κοινωνικής 
αποτελεσματικότητας που θεμελιώθηκε από τον Franklin Bobbit στην Αμερική των αρχών 

                                                           
4 Βλπ Γρόλλιος, 2010. 
5 Για τα προβλήματα συνοχής των Πιλοτικών Προγραμμάτων του Νέου Σχολείου βλπ Γρόλλιος & Γούναρη, 
2015. 
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του 20ου αιώνα και αναπτύχθηκε με το μοντέλο του Tyler και την ταξινομία των διδακτικών 
στόχων του Benjamin Bloom στα μέσα του ίδιου αιώνα (Pinar et al, 2002: 34, 155), δηλαδή 
τη δόμηση του αναλυτικού προγράμματος με βάση εκπαιδευτικούς στόχους οι οποίοι 
περιγράφονται με σαφήνεια, αντιστοιχούν στη μεταβολή συγκεκριμένων υποδιαιρέσεων 
της συμπεριφοράς των μαθητών και η επιτυχία τους είναι μετρήσιμη.  

Ο στοχοκεντρικός χαρακτήρας του ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και των Πιλοτικών Προγραμμάτων του 
Νέου Σχολείου είναι προφανής στο επίπεδο των διακηρυκτικών δηλώσεων αφενός στο 
εισαγωγικό μέρος του ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ όπου δηλώνεται ρητά ότι χρησιμοποιείται η ταξινομία 
των διδακτικών στόχων του Benjamin Bloom και αφετέρου στο κείμενο για το Νέο Σχολείο 
που αποτέλεσε το πλαίσιο για τα Πιλοτικά Προγράμματα6. Και ασφαλώς είναι ευχερώς 
ορατός στα ίδια τα προγράμματα, ακόμα και αν στα Πιλοτικά Προγράμματα του Νέου 
Σχολείου οι εκπαιδευτικοί στόχοι έχουν μετονομαστεί σε «προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα», αφού με έναν απλό υπολογισμό, δηλαδή αθροίζοντας τις σελίδες των 
προγραμμάτων που εμπεριέχουν τη στήλη των «προσδοκώμενων μαθησιακών 
αποτελεσμάτων» (οι διπλανές στήλες είναι κατά κανόνα οι στήλες με τίτλους «βασικά 
θέματα», «δραστηριότητες» και «εκπαιδευτικό υλικό»), προκύπτει ότι περίπου οι 
επτακόσιες από τις εννιακόσιες σελίδες αυτών των προγραμμάτων εμπεριέχουν στόχους7. 

 
Συμπεράσματα 
Πρώτον, ο προσδιορισμός των εκπαιδευτικών στόχων στα αναλυτικά προγράμματα της 
τελευταίας δεκαπενταετίας στην ελληνική υποχρεωτική εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε 
μέσω μιας διαδικασίας η οποία δεν στηρίζεται σε έρευνες για τις πηγές άντλησης στόχων 
που προβλέπει το μοντέλο του Tyler (μαθητές και κοινωνική πραγματικότητα). Αυτό το 
γεγονός στερεί το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και τα Πιλοτικά Προγράμματα του Νέου Σχολείου από την 
ιδεολογική νομιμοποίηση της καθολικής ισχύος την οποία επιχείρησε να δώσει στο μοντέλο 
του ο Tyler χρησιμοποιώντας τρεις πηγές άντλησης που παρέπεμπαν σε τρεις διαφορετικές 
οπτικές για τον σχεδιασμό του αναλυτικού προγράμματος: τη μαθητοκεντρική οπτική, την 
οπτική της κοινωνικής αποτελεσματικότητας και την παραδοσιακή οπτική. Στην περίπτωση 
των αναλυτικών προγραμμάτων της τελευταίας δεκαπενταετίας στην ελληνική υποχρεωτική 
εκπαίδευση εντοπίζουμε ένα εκ πρώτης όψεως παράδοξο. Από τη μια μεριά, είναι 
αναλυτικά προγράμματα που λόγω του στοχοκεντρικού τους χαρακτήρα εξυπηρετούν την 
οπτική της κοινωνικής αποτελεσματικότητας. Από την άλλη, σχεδιάζονται χωρίς έρευνα της 
κοινωνικής πραγματικότητας η οποία θα τους παρείχε εχέγγυα εγκυρότητας σε σχέση με 
την εξυπηρέτηση αυτής της οπτικής. 

Δεύτερον, το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και τα Πιλοτικά Προγράμματα του Νέου Σχολείου δεν 
θεμελιώθηκαν σε συστηματική αξιολόγηση εκείνων των αναλυτικών προγραμμάτων που 
αντικατέστησαν ή επρόκειτο να αντικαταστήσουν (των προγραμμάτων της δεκαετίας του 
1980 και του ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ αντίστοιχα), αξιολόγηση η οποία αποτελεί ένα από τα βασικά 
ερωτήματα του μοντέλου σχεδιασμού του Tyler. Επίσης, ο λανθασμένος χαρακτηρισμός 
τους ως διαθεματικών δεν αντιστοιχεί στην κατηγοριοποίηση των τρόπων οργάνωσης των 
εκπαιδευτικών εμπειριών του ίδιου μοντέλου. Πρόκειται για αποκλίσεις οι οποίες στερούν 
από το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και από τα Πιλοτικά Προγράμματα του Νέου Σχολείου την ιδεολογική 
νομιμοποίηση που διαθέτει το μοντέλο του Tyler εξαιτίας της τεχνοκρατικής 
ορθολογικότητας που το διακρίνει, τεχνοκρατική ορθολογικότητα η οποία αποτελεί 
σημαντικό συστατικό της κυρίαρχης ιδεολογίας στις σύγχρονες καπιταλιστικές κοινωνίες. 
                                                           
6 Βλπ Γρόλλιος, 2010. 
7 Βλπ Γρόλλιος, 2015. 
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Τελικά, ο σχεδιασμός των αναλυτικών προγραμμάτων της τελευταίας δεκαπενταετίας 
στην ελληνική εκπαίδευση θεμελιώνεται στην οπτική της κοινωνικής αποτελεσματικότητας, 
χωρίς, όμως, να αξιοποιεί σημαντικά στοιχεία ιδεολογικής νομιμοποίησης που 
χαρακτηρίζουν το μοντέλο του Tyler. Με αυτή την έννοια, τα συγκεκριμένα αναλυτικά 
προγράμματα μπορούν να χαρακτηριστούν ως δείγματα μιας συντηρητικής, 
πραγματιστικής και συμπεριφοριστικής οπτικής για τον σχεδιασμό του αναλυτικού 
προγράμματος με ασθενή ιδεολογική νομιμοποίηση καθολικής ισχύος και τεχνοκρατικής 
ορθολογικότητας.  
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Περίληψη 
Αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε «μύθο της δυσκολίας» βραχυκυκλώνει πολλές φορές την 
ενασχόληση μαθητών και δασκάλων με τη λογοτεχνία και αποδυναμώνει το ενδιαφέρον τους για το μάθημα. 
Όμως τι είναι στην πραγματικότητα η περίφημη δυσκολία στη λογοτεχνία και πως μπορούμε να την ορίσουμε; 
Είναι μια εγγενής ιδιότητα του κειμένου ή έχει να κάνει και με την αναγνωστική διαδικασία,  τον τρόπο 
διδασκαλίας καθώς και με τη συνολική διδακτική αναπλαισίωση της λογοτεχνίας; Υπάρχει μια τυπολογία της 
δυσκολίας; Υπάρχει περίπτωση ο συγγραφέας να επιδιώκει τη δυσκολία. «Οι ποιητές στον πολιτισμό μας, 
όπως διαμορφώνεται σήμερα, πρέπει να είναι δύσκολοι», έγραφε ο T.S. Eliot. Στην εισήγηση επιχειρούμε να 
δώσουμε κάποιες απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα, παρουσιάζοντας τις κυριότερες προσεγγίσεις γύρω 
από την ιδέα της δυσκολίας στη σύγχρονη κριτική θεωρία αλλά και τη διδακτική της λογοτεχνίας. 
 
Εισαγωγικά 
Ζούμε στην εποχή της ευκολίας, ή καλύτερα σε μια κοινωνία όπου η έννοια της ευκολίας 
κυριαρχεί μέσα στο σύστημα αξιών και προτιμήσεων που διανέμονται από τη σημερινή 
κοινωνία. Η ευκολία προβάλλεται ως το ελκυστικό και ακαταμάχητο εκείνο στοιχείο που 
διασφαλίζει την επιτυχία της μάθησης και την ευτυχισμένη ενασχόληση του ατόμου με 
ποικίλα είδη δραστηριοτήτων. Συνήθως οι φοιτητές στο πανεπιστήμιο προτιμούν τα 
μαθήματα που είναι “εύκολα”, επιδιώκουν τα εύκολα θέματα στις εξετάσεις και προτιμούν 
τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών που υπόσχονται την εύκολη εκμάθηση μιας γλώσσας. H 
υπόσχεση της εύκολης μάθησης είναι πάντοτε ιδιαίτερα δελεαστική. Σήμερα, μπορείς να 
μάθεις σχεδόν τα πάντα( γλώσσες, οδήγηση, ζωγραφική, ακόμη και γιαπωνέζικη 
ανθοδετική) εύκολα και γρήγορα. Η ίδια η λέξη ευκολία (στην ελληνική και σε άλλες 
γλώσσες) δίνει τον τόνο σε ό,τι κάνουμε. Η μουσική που χαϊδεύει τα αυτιά μας λέγεται easy 
listening, to ίδιο “easy” ονομάζεται και η αεροπορική εταιρία που υπόσχεται άνετα και 
γρήγορα ταξίδια με χαμηλό κόστος. 

Είναι κοινώς διαπιστωμένο ότι στις μέρες μας η ποίηση ως ελιτίστικη ή δύσκολη και 
απαιτητική μορφή ενασχόλησης έχει εν πολλοίς περιθωριοποιηθεί9. Μέσα στο 
μετανεωτερικό χάος και σ’ έναν πολιτισμό που βασίζεται στην ταχύτατη εναλλαγή και 
διασπορά των πληροφοριών και τον κατακερματισμό της γνώσης λίγοι είναι εκείνοι που 
παραδίδονται συστηματικά στη βραδεία και ενδελεχή ανάγνωση της ποίησης. Ως είδος 
δύσκολο και κατάλληλο μόνο για ορισμένους happy few, η ποίηση, σε αντίθεση με την ιδέα 
                                                           
8 Η εισήγηση αυτή γράφτηκε με αφορμή το επιστημονικό συνέδριο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας «Διδακτική 
της Λογοτεχνίας στη Δημοτική Εκπαίδευση», Λευκωσία, 28 Νοεμβρίου 2015. Με άλλο τίτλο, διαφοροποιημένη 
μορφή και περιεχόμενο είναι υπό έκδοση στα Πρακτικά του Συνεδρίου (με επιμέλεια της επικ. καθηγήτριας 
Μαρίνας Ροδοσθένους). 
9 Για το θέμα αυτό βλ. τα εξής ενδιαφέροντα βιβλία: Χ. Βλαβιανού, Ποιόν Αφορά η Ποίηση; Σκέψεις για μια 
Τέχνη Περιττή, Αθήνα: Πόλις 2007.Επίσης, J. Longenbach, The Resistance to Poetry, Chicago and London: 
Chicago University Press 2009. Ο H. Bloom (The Art of Reading Poetry, Perennial 2005) αναδεικνύει τη γοητεία 
του ποιητικού λόγου προτείνοντας παράλληλα έναν “κανόνα” ποιημάτων της αγγλικής γλώσσας.  
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της ευκολίας, διέρχεται κρίση στις προτιμήσεις της σημερινής κοινωνίας. Η αύξηση των 
παραγωγικών δυνάμεων, η κατακλυσμική υπερπληροφόρηση, η καταλυτική επίδραση των 
μέσων μαζικής επικοινωνίας και των τεχνολογιών δημιουργούν βαθιές ρήξεις στη σχέση του 
μέσου αναγνώστη με την ποίηση (Καλογήρου, 2008, 2016).  

Τα πράγματα δεν διαφοροποιούνται εντός του θεσμικού χώρου της εκπαίδευσης. Η 
ποίηση είναι κατά κοινή ομολογία το είδος που προκαλεί τη μεγαλύτερη αμηχανία σε 
εκπαιδευτικούς και μαθητές. Επιπλέον είναι το πιο «σχολειοποιημένο» είδος, μολυσμένο 
από τη φορμαλιστική και τυποποιημένη διδασκαλία. Επίσης, η ποίηση είναι εξορισμού 
δύσκολη· ο μύθος της δυσκολίας βραχυκυκλώνει την αναγνωστική επαφή μαθητών και 
δασκάλων με την ποίηση. «Οι ποιητές στον πολιτισμό μας, όπως διαμορφώνεται σήμερα, 
πρέπει να είναι δύσκολοι», έγραφε ο Eliot στο δοκίμιο «The metaphysical poets» (Eliot, 
1975: 65). «Ο ποιητής οφείλει να γίνει όλο και περισσότερο περιεκτικός, περισσότερο 
υπαινικτικός, έμμεσος, έτσι ώστε να υποτάξει, να αποδιαρθρώσει, αν χρειαστεί, τη γλώσσα 
στα νοήματά του» (Eliot 1975: 65). Η «δύσκολη», η «κλειστή», ερμητική εκφραστική της 
μοντέρνας ποίησης ισοδυναμεί με μια καινούρια δυνατότητα σύλληψης του κόσμου, με μια 
καινούρια οπτική. Η «δυσκολία», η νοηματική σκοτεινότητα του ποιητικού λόγου στην 
πραγματικότητα ανανεώνει την ποιητική έκφραση. Η μετατόπιση του συγκινησιακού 
στόχου του ποιήματος από τη γενίκευση στην εντατική λεπτομέρεια, η ανοικείωση, η 
κατάργηση των δεσμεύσεων της λογικής σύνθεσης και απεικόνισης καθώς και άλλα 
χαρακτηριστικά του ποιητικού λόγου δημιουργούν μια εκφραστική ευλύγιστη και ιδιότυπη, 
βασισμένη σε μεγάλο βαθμό στη διαδικασία του ψυχολογικού συνειρμού. Αυτό που 
ονομάζουμε αβασάνιστα “δυσκολία” της ποίησης είναι στην πραγματικότητα αυτό που 
ενεργοποιεί τη σκέψη και την ερευνητική περιέργεια του αναγνώστη. 
 
Ο I.A. Richards και οι δέκα δυσκολίες του αναγνώστη 
Ο γνωστός θεωρητικός της λογοτεχνίας και πρωτεργάτης της Νέας Κριτικής I.A. Richards, 
στο βιβλίο του Practical Criticism (1929: 13-18), υπήρξε ο πρώτος που θέλησε να μελετήσει 
την έννοια της δυσκολίας στην ανάγνωση και να κατηγοριοποιήσει τις δέκα κυριότερες 
δυσκολίες που συνάντησαν οι φοιτητές του στο πανεπιστήμιο του Cambridge κατά την 
ανάγνωση και μελέτη ποικίλων ποιητικών κειμένων. Οι δυσκολίες αυτές παρεμβαίνουν 
κατά την αναγνωστική επαφή του υποκειμένου με το ποίημα και δυσχεραίνουν τον 
αναγνώστη κατά τη διαδικασία πραγμάτωσης του νοήματος και ερμηνείας του ποιήματος. 
Η πρώτη και πρωταρχική δυσκολία κατά την ανάγνωση της ποίησης είναι ,σύμφωνα με τον 
Richards, η δυσκολία της πραγμάτωσης του πρωτογενούς νοήματος του ποιήματος. Πολλοί 
αναγνώστες δυσκολεύονται να κατανοήσουν το «τι λέει το ποίημα», σε ένα πρώτο, 
στοιχειώδες επίπεδο. Αυτή η δυσκολία σχετίζεται με την τροπικότητα, το σχηματικό λόγο 
της ποίησης που ανοικειώνει τη συνηθισμένη και συμβατική έκφραση. Για παράδειγμα (όχι 
από αυτά που χρησιμοποιεί ο Richards), ο αναγνώστης ενδέχεται να δυσκολεύεται να 
συλλάβει το νόημα των υπερρεαλιστικών παρομοιώσεων στο ποίημα του Νίκου 
Εγγονόπουλου «Ελεωνόρα», όπως: «Τα µαλλιά της είναι σαν χαρτόνι και σαν ψάρι (…) τα 
χέρια της είναι σαν τη φωνή του πυκνού δάσους». Η μεγάλη νοηματική απόκλιση και η 
έλλειψη λογικής συνάφειας ανάμεσα στους όρους των ποιητικών παρομοιώσεων ενδέχεται 
να μπλοκάρουν τον αναγνώστη ως προς τη σύλληψη των παραλληλισμών.  

Η δεύτερη μορφή δυσκολίας σχετίζεται με την αντίληψη των αισθητηριακών (κυρίως 
ακουστικών) χαρακτηριστικών του ποιήματος, όπως είναι το μέτρο, ο ρυθμός, οι συνηχήσεις 
και οι παρηχήσεις. Πολλοί αναγνώστες, ισχυρίζεται ο Richards, προκειμένου να ανεύρουν 
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το μέτρο του ποιήματος καταφεύγουν σε τεχνάσματα όπως το μέτρημα συλλαβών με τα 
δάχτυλα ή απλώς διαβάζουν το ποίημα αγνοώντας τις ακουστικές του ποιότητες. 

Η τρίτη μορφή δυσκολίας σχετίζεται με την εικονοποιία του ποιήματος (imagery) και την 
τάση του αναγνώστη να δημιουργεί νοερές εικόνες όταν διαβάζει. Για παράδειγμα, ο 
καθένας από εμάς ως αναγνώστης μπορεί να πλάσει μια εντελώς διαφορετική εικόνα (ή, 
καλύτερα, πολλές, εκθαμβωτικές εικόνες) διαβάζοντας τους ακόλουθους στίχους του 
Γιάννη Ρίτσου («Καλοκαίρι»):  
 

Άσπρα σπίτια κάτασπρα 
τα βερικοκιά τα κεραμίδια 

τα γαλανά παραθυρόφυλλα 
τ' άλογα τα κανελιά , μες τον αυλόγυρο 

τ' άσπρα μες το πράσινο 
τα μπαλκόνια μάλαμα και θάλασσα. 

 
Το πρόβλημα έγκειται κατά τον Richards στο ότι οι νοερές εικόνες που παράγουν οι 

αναγνώστες είναι εντελώς ιδιοσυγκρασιακές και έχουν έντονα προσωπικό χαρακτήρα, είναι 
μοναδικές και διαφέρουν από άτομο σε άτομο επομένως μπορεί να είναι και άσχετες με το 
ποίημα.  

Η τέταρτη μορφή δυσκολίας είναι οι «άσχετοι συνειρμοί» (mnemonic irrelevancies), οι 
διάφορες, άσχετες με το ποίημα, αναμνήσεις που ανακαλεί ο αναγνώστης καθώς διαβάζει. 
Η πέμπτη μορφή δυσκολίας κατά την ανάγνωση είναι τα λεγόμενα «αποθέματα 
ανταποκρίσεων» ( stock responses) που διαθέτει ο αναγνώστης και τα οποία επιστρατεύει 
κάθε φορά που διαβάζει ένα ποίημα προκειμένου να το ερμηνεύσει. Ο Richards επιμένει 
ότι τις περισσότερες φορές τα διαθέσιμα αποθέματα ανταποκρίσεων είναι άσχετα με το 
ποίημα ,επομένως λειτουργούν παραπλανητικά ως προς το στόχο της “ορθής” ερμηνείας. Η 
έκτη και η έβδομη δυσκολία (η Σκύλλα και η Χάρυβδη της ανάγνωσης) είναι αντίστοιχα η 
«συναισθηματικότητα» (sentimentality) και η «αναστολή» (inhibition) της ανταπόκρισης του 
αναγνώστη, η υπερβολικά συναισθηματική ανάγνωση του ποιήματος που θολώνει τη 
διαδικασία της ερμηνείας, και από την άλλη πλευρά, η επιφυλακτικότητα ή, με άλλα λόγια, 
η αδιαφορία του αναγνώστη για το ποίημα.  

Οι «δογματικές εμμονές» (doctrinal adherences)του αναγνώστη είναι η όγδοη μορφή 
δυσκολίας κατά τον Richards, η οποία δυσχεραίνει τη διαδικασία νοηματοδότησης και 
ερμηνείας, ενώ οι «τεχνικές προϋποθέσεις» (technical presuppositions) και οι “κριτικές 
προκαταλήψεις” (critical preconceptions), μορφές δυσκολίας που σχετίζονται με 
στερεότυπες απόψεις, προκαταλήψεις και αντιλήψεις του αναγνώστη για τις ποιητικές 
τεχνικές ή ακόμη και για την αξία και τη λειτουργία της ποίησης εν γένει, συμπληρώνουν τη 
δεκάδα των δυσκολιών που παρεμποδίζουν τους αναγνώστες να εκτιμήσουν σωστά τα 
ποιητικά κείμενα. Για να χρησιμοποιήσουμε ένα ακόμη διαφωτιστικό παράδειγμα, θα 
αναφέρουμε την περίπτωση υπαρκτών, πραγματικών αναγνωστών, συνήθως χαμηλότερης 
μόρφωσης/ αναγνωστικής εμπειρίας, οι οποίοι θεωρούν ότι ένα ποίημα για να είναι 
αξιόλογο πρέπει οπωσδήποτε να έχει ομοιοκαταληξία ή να είναι φανερά -και σχεδόν 
ενοχλητικά για άλλους, πιο έμπειρους ή απαιτητικούς αναγνώστες της ποίησης- 
συγκινητικό και δακρύβρεχτο. Θα αναφέρω, μιλώντας πιο προσωπικά, την περίπτωση 
οικείου μου προσώπου, το οποίο «συλλέγει» τέτοια ποιήματα, δημιουργώντας μάλιστα εν 
προόδω μια προσωπική, χειρόγραφη ποιητική ανθολογία, καταγράφοντας τα ποιήματα που 
της αρέσουν σε ένα τετράδιο. Τα ποιήματα χωρίς τα παραπάνω χαρακτηριστικά, δηλαδή 
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χωρίς ομοιοκαταληξία, παραδοσιακή μορφή και λίγο-πολύ συμβατικό και ευανάγνωστο 
περιεχόμενο, της είναι απλώς αδιάφορα. Εάν υιοθετούσαμε τη συλλογιστική του Richards 
θα έπρεπε να θεωρήσουμε λανθασμένη και να ξορκίσουμε αυτήν την (αξιοθαύμαστη) 
αναγνωστική συμπεριφορά ως υποδεέστερη ή να δεχτούμε ότι η συγκεκριμένη 
αναγνώστρια αντιμετωπίζει δυσκολίες στην ανάγνωση της ποίησης. Όμως, κατά πόσον ο 
Richards έχει δίκιο στο να εστιάζει στις δυσκολίες ή τις αποτυχίες του αναγνώστη, 
επιμένοντας σε ένα πιο εξελιγμένο, αντικειμενικό ή υψηλό πρότυπο ποιητικής ανάγνωσης;  
 
Αντικρούοντας τον Ι.Α.Richards 
Οι απόψεις του Richards για τις περίφημες δυσκολίες στην ανάγνωση της ποίησης έχουν 
δεχτεί μεγάλη και δίκαιη κριτική. Η L.M. Rosenblatt στο κλασικό έργο της The Reader, the 
Text, the Poem (1978-υπό έκδοση στα ελληνικά σε επιμέλεια-εισαγωγή Τζίνας Καλογήρου) 
αντιτίθεται στην έννοια της δυσκολίας έτσι όπως τη συλλαμβάνει και την περιγράφει ο 
Richards. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, αυτό που ο Άγγλος θεωρητικός περιγράφει ως 
δυσκολίες σε μεγάλο βαθμό περιγράφουν κάποια πλευρά της διάθεσης του αναγνώστη ή 
των τρόπων ανταπόκρισής του στο κείμενο. Κατά ειρωνικό τρόπο, λέει η Rosenblatt (στο 
κεφ. 4 του παραπάνω έργου, 1978: 61-63), ο Richards χρησιμοποιεί υψηλά κριτήρια 
ερμηνείας του ποιήματος, αλλά στην προσπάθειά του να ξορκίσει τον κίνδυνο της 
παρανάγνωσης ή παρερμηνείας με τον έναν ή τον άλλο τρόπο επικεντρώνεται στο κείμενο 
και αγνοεί παντελώς τον αναγνώστη. Με το να δίνει μάλιστα έμφαση στις αποτυχίες του 
αναγνώστη ο Richards λησμονεί ότι τις περισσότερες φορές οι αναγνώστες επιτυγχάνουν 
στην ανάγνωση, και τούτο το καταφέρνουν μέσω του θετικού χειρισμού των δικών τους, 
προσωπικών  ανταποκρίσεων στο κείμενο.  

Η σημασία της συνεισφοράς του αναγνώστη -οι μνημονικές αποσκευές, όπως τις 
ονομάζει η Rosenblatt, που ο αναγνώστης κομίζει στο κείμενο- και η επίδρασή τους σε όλες 
τις διαστάσεις της αναγνωστικής διαδικασίας μπορούν να επεξηγηθούν από την ανάγνωση 
του ακόλουθου ποιήματος της Emily Dickinson, το οποίο η Αμερικανίδα θεωρητικός 
παραθέτει αυτούσιο (Rosenblatt 1978: 63): 
 

Σαν πέθαινα – ακούω τον βόμβο Μύγας 
Μέσα στην κάμαρα ήταν Σιγαλιά 

Σαν είναι γύρω η Σιγαλιά του Αγέρα- 
Προτού τον ζώσει η θύελλα ξανά- 

 
Τα Μάτια ολόγυρα – είχαν στραγγίσει- 

και η Ανάσα μαζευόταν σταθερά 
Για τη στερνή Αρχή – ο Βασιλέας 

Σαν παραστεί – Στην κάμαρα 
 

Παρέδωσα τα Ενθυμήματά μου- 
Ποιο μέρος είναι να εκχωρηθεί 
Από εμέ υπέγραψα – και τότε 

΄Ηρθε μια Μύγα να παρεμβληθεί 
 

Με κυανό –άστατο– αδέξιο βόμβο- 
Στων φώτων και σ’ εμέ – τ’ ανάμεσο- 

Κι ύστερα φθίναν τα παράθυρα – και τότε 
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Άλλο δεν έβλεπα πια για να δω10. 
 

Αναλύοντας το ποίημα η Rosenblatt, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι εντυπωσιάστηκε από 
την πληθώρα και τη σημασία των συνειρμών που είχε για τους αναγνώστες το ενοχλητικό 
έντομο. Πολλοί αναγνώστες συνδέουν τη μύγα με έναν πολύ δυνατό συνειρμό ακαθαρσίας, 
μικροβίων και σήψης. Γι’ αυτούς, ο πρώτος στίχος (Σαν πέθαινα – ακούω τον βόμβο Μύγας) 
συνδέει άμεσα τη σκέψη του θανάτου με ισχυρά αισθήματα αποστροφής, τα οποία 
χρωματίζουν τους επόμενους στίχους και δημιουργούν μια αίσθηση νοσηρότητας απ’ αρχής 
μέχρι τέλους. Όμως, άλλοι αναγνώστες, σε αντίθεση με τους προηγούμενους, είδαν τη μύγα 
ως αδέξιο, ευάλωτο και συμπαθητικό έντομο, που, επιμένοντας να πετά και να βομβίζει 
μέσα στη σιωπηλή κάμαρα του θανάτου, υπενθυμίζει την αιώνια ανανέωση και συνέχιση 
της ζωής. Αυτό το «θάμπωμα του ορίου ανάμεσα στις δύο όψεις της αναγνωστικής 
διαδικασίας» (η μύγα ως σύμβολο θανάτου και ζωής), όπως το ονομάζει η Rosenblatt 
(1978: 67), επιβεβαιώνει τον πλούτο και την ευελιξία των ανταποκρίσεων του αναγνώστη, 
τη θετική και κρίσιμη συνεισφορά του στη διαδικασία νοηματοδότησης του ποιήματος. Αντί 
να εμφανίζεται ως υποκείμενο που αντιμετωπίζει ανυπέρβλητες δυσκολίες στην 
προσπάθειά του να ερμηνεύσει το ποίημα με βάση το “ορθό” νόημα, όπως τον φαντάζεται 
ο Richards, o αναγνώστης μετατρέπεται σε νοηματοδότη του ποιήματος. Αιμοδοτεί το 
ποίημα με τη φαντασία του και τον πλούτο των ιδεών του, δίνοντάς του ζωή. 

Η έρευνα και η μελέτη στο χώρο της σύγχρονης διδακτικής της λογοτεχνίας και της 
μελέτης της αναγνωστικής ανταπόκρισης, η σύγχρονη έρευνα γύρω από τη φαινομενολογία 
και την ψυχολογία της ανάγνωσης και την έννοια της ενσυναίσθησης (empathy) του 
αναγνώστη, έχουν επιφέρει πλήγματα στην αξιοπιστία της θεωρίας των αναγνωστικών 
δυσκολιών του Richards. H πλούσια και σημαντική σειρά βιβλίων και ερευνών του Michael 
Benton στο χώρο της διδακτικής της λογοτεχνίας και της μελέτης της αναγνωστικής 
ανταπόκρισης (βλ. ενδεικτικά, Benton 1996, 1988) αποδεικνύουν ότι ο Richards έκανε ένα 
θεμελιώδες ατόπημα όταν χρησιμοποίησε έναν όρο με αρνητικές συνδηλώσεις 
προκειμένου να περιγράψει την αναγνωστική διαδικασία και τη νοερή δραστηριότητα του 
αναγνώστη, περιγράφοντας τις νοητικές του ενέργειες όταν διαβάζει ένα ποίημα με 
αρνητικούς όρους. Η ανάγνωση είναι μια προσωπική και πολυσήμαντη διαδικασία, ανοιχτή 
σε πολλαπλές και πολύσημες ερμηνείες, σε μνήμες, συνειρμούς και φαντασιώσεις. 
Συνδέεται πάντοτε με την απροσδιοριστία (Ingarden 1973, Iser, 19946) που είναι 
θεμελιώδης ιδιότητα του λογοτεχνικού κειμένου, αφού το κείμενο που διαβάζει ο 
αναγνώστης δεν συμπίπτει ποτέ απόλυτα με το κείμενο όπως εμφανίζεται στις τυπωμένες 
σελίδες του βιβλίου. Η δημιουργία νοερών εικόνων, οι μνημονικές ανακλήσεις, οι 
συνειρμοί, η συναισθηματική ανταπόκριση του αναγνώστη στο κείμενο, όλα όσα δηλαδή ο 
Richards στεγάζει κάτω από την έννοια της δυσκολίας, είναι στην πραγματικότητα 
αναπόσπαστες, φυσιολογικές και επιθυμητές μάλιστα πλευρές της ανάγνωσης. Μπορούμε 
να φανταστούμε τον εαυτό μας να διαβάζει ένα ποίημα ή ένα μυθιστόρημα χωρίς ένα 
πλήθος από εικόνες, απόλυτα προσωπικές και διαρκώς εν εξελίξει να μην προβάλλονται 
στη νοερή οθόνη της σκέψης μας; «Όταν θυμόμαστε την εμπειρία της ανάγνωσης ενός 
βιβλίου φανταζόμαστε ένα διαρκές ξετύλιγμα εικόνων» γράφει ο Mendelsund (2014: 11), 

                                                           
10 The Poems of Emily Dickinson, επιμέλεια Th. H. Johnson (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1958, I, 
358. (Ελλ. εκδ. Emily Dickinson, Επειδή δεν άντεχα να ζήσω φωναχτά, επιμέλεια Λιάνα Σακελλίου, μετάφραση 
Λιάνα Σακελλίου, Άρτεμις Γρίβα. Φρόσω Μαντά, Gutemberg – Γιώργος & Κώστας Δαρδανός, 2013. Από εκεί 
και η μετάφραση που χρησιμοποιώ, με μία μικρή αλλαγή του Κ. Δεσποινιάδη) 
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ένα ξετύλιγμα που είναι μοναδικό για τον κάθε αναγνώστη. Η έρευνα γύρω από την έννοια 
της ενσυναίσθησης11, από την άλλη πλευρά, αποδεικνύει ότι η συναισθηματική πλευρά της 
ανάγνωσης είναι πολύτιμη και άκρως ενδιαφέρουσα για μελέτη, ενώ ακόμη και η περίφημη 
συναισθηματικότητα του αναγνώστη μόνο κατακριτέα δεν μπορεί να θεωρηθεί.  
  
Οι τέσσερις μορφές δυσκολίας σύμφωνα με τον George Steiner 
Τι εννοούμε όταν λέμε ότι αυτό το ποίημα ή τούτο το απόσπασμα ποιήματος είναι 
δύσκολο; αναρωτιέται ο George Steiner, του οποίου το εκτενές μελέτημα «Περί 
δυσκολίας», γραμμένο το 1978 (Steiner 2002: 41-79) αποτελεί μία ακόμη σημαντική 
συμβολή στη μελέτη της λογοτεχνικής δυσκολίας. Πως είναι δυνατόν η γλωσσική πράξη, η 
τόσο φορτισμένη με το σκοπό της επικοινωνίας, με την επιδίωξη να αγγίξει τα μύχια της 
ψυχής του αναγνώστη, να είναι δυσνόητη, να ανθίσταται στην αμεσότητα και την 
κατανόηση, αν όντως αυτό εννοούμε με τον όρο «δυσκολία»; Αρκετά συχνά, ίσως στη 
μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων, εκείνο που εννοούμε όταν λέμε ότι ένας στίχος ή 
μια στροφή ή ένα ολόκληρο ποίημα είναι δύσκολο δεν έχει σχέση με την εννοιολογική 
δυσκολία. Δηλαδή η παρατήρησή μας δεν έχει την ίδια σημασία ή βαρύτητα που θα είχε αν 
λέγαμε, για παράδειγμα, αυτό το θεώρημα της άλγεβρας είναι δύσκολο. Επομένως, 
υποστηρίζει ο Steiner, στην ποίηση όταν λέμε «δυσκολία» εννοούμε «κάτι που πρέπει να 
ερευνήσουμε» (2002: 43). Η δυσκολία προκύπτει, όταν ο ποιητής απομακρύνεται από τον 
κοινό λόγο, εξαγνίζοντας τη γλώσσα και την έκφραση από την κοινοτυπία και 
δημιουργώντας ένα μυστικό κόσμο εννοιών και συμβόλων. 

Ο Steiner ταξινομεί τις κυριότερες μορφές δυσκολίας στην ποίηση σε τέσσερις 
κατηγορίες. Οι «απρόοπτες» (contingent) δυσκολίες ή αλλιώς οι επιφαινόμενες δυσκολίες 
(Steiner, 2002: 44-54) είναι οι πιο άμεσα αντιληπτές, «κολλάνε στο κείμενο όπως οι σβώλοι 
στο ύφασμα» (Steiner, 2002: 54). Αναφύονται συνήθως όταν ο αναγνώστης συναντά στο 
κείμενο που διαβάζει λέξεις, εκφράσεις και αναφορές που του είναι άγνωστες, λεξιλογικά 
και γραμματικά στοιχεία που βρίσκονται εκτός του πεδίου των γνώσεων του. Για να 
επιλύσει αυτού του είδους τις δυσκολίες ο αναγνώστης μπορεί να καταφύγει σε λεξικά, 
εγκυκλοπαιδικά βιβλία και εγχειρίδια, κ.ά. Οι απρόοπτες δυσκολίες, υποστηρίζει ο Steiner, 
προκύπτουν καθώς οι δαυλοί της μόρφωσης του 20ού αιώνα απομακρύνονται ολοένα και 
περισσότερο από το λεξιλόγιο, τη γραμματική, το πλέγμα κλασικών και βιβλικών αναφορών 
της δυτικής ποίησης. Μάλιστα, η απόσταση ανάμεσα σε μια κουλτούρα και σε 
συγκεκριμένα κείμενα μπορεί να μεγαλώσει τόσο ώστε  μια μέρα να χρειάζεται τα πάντα να 
επεξηγηθούν (Steiner, 2002: 53). 

Η δεύτερη κατηγορία δυσκολιών είναι οι «τροπικές» (modal) δυσκολίες, οι οποίες 
οφείλονται στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται το θέμα στο ποιητικό κείμενο, 
δημιουργώντας ένα πυκνό πλέγμα νύξεων, συσχετίσεων και ερμηνειών. Οι τροπικές 
δυσκολίες παρεμποδίζουν τον αναγνώστη να διεισδύσει στο νόημα του κειμένου. Για να 
επιλύσει τις τροπικές δυσκολίες ο αναγνώστης καταφεύγει σε ερμηνευτικά σχόλια που 
άφησε ο ποιητής (εάν υπάρχουν) -όπως για παράδειγμα το κείμενο του Σεφέρη «Μια 

                                                           
11 Βλ. την εν εξελίξει διδακτορική διατριβή της Γεωργίας Πολυζώη Η Ενσυναισθητική Ανταπόκριση των 
Μαθητών του Δημοτικού Σχολείου στην Ποίηση (επιβλέπουσα: Τζίνα Καλογήρου) που αποτελεί μια 
ολοκληρωμένη θεωρητική όσο και ερευνητική μελέτη της έννοιας της ενσυναίσθησης στην ανάγνωση της 
λογοτεχνίας. 
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σκηνοθεσία για την Κίχλη»-, στα οποία μας εξηγεί ποιες ήταν οι προθέσεις και οι 
τυπολογικές συντεταγμένες του. 

Η τρίτη κατηγορία δυσκολιών που εντοπίζει ο Steiner είναι οι «τακτικές» (tactical) 
δυσκολίες (Steiner, 2002: 61-70) οι οποίες πηγάζουν από τη βούληση του συγγραφέα να 
επιλέξει ηθελημένα την ασάφεια προκειμένου να προκαλέσει κάποια συγκεκριμένη 
υφολογική εντύπωση. Το στρατήγημα που βρίσκεται στη βάση αυτού του τύπου δυσκολίας 
είναι η επιβράδυνση: σκοπός είναι να μην καταλάβουμε εύκολα και γρήγορα, το ποίημα 
μόνο σταδιακά παραδίδει τη δύναμη και τη μοναδικότητα της ύπαρξής του κι αυτό ακριβώς 
είναι και η γοητεία του. 

Η τέταρτη κατηγορία δυσκολιών, οι «οντολογικές» (ontological) δυσκολίες, είναι, 
σύμφωνα με τον Steiner, ουσιαστικά ανεπίλυτες και προκύπτουν όταν το συμβόλαιο μεταξύ 
συγγραφέα και αναγνώστη παραβιάζεται, ολικά ή εν μέρει (Steiner, 2002: 70-78). Το είδος 
αυτό των δυσκολιών θέτει υπό αμφισβήτηση συλλήβδην το επικοινωνιακό πλέγμα της 
γλώσσας και τις ίδιες τις λειτουργίες και τις υπαρξιακές παραδοχές του ποιήματος ως 
επικοινωνιακού γεγονότος. Η ποίηση του Mallarmé, του Celan, του Hölderlin, προσφέρει 
υψηλά δείγματα οντολογικής δυσκολίας, η οποία δημιουργείται καθώς ο ποιητής εξαγνίζει 
το λεξιλόγιο και τη σύνταξη από τον κοινό λόγο προκειμένου να δημιουργήσει για 
λογαριασμό της ποίησης και χρησιμοποιώντας ως υλικά του άσπιλες λέξεις, ένα μυστικό 
όσο και πρωτόφαντο κόσμο εννοιών. 

Ο Steiner αντιμετωπίζει την έννοια της δυσκολίας ως ένα θετικό γνώρισμα τόσο της 
ποίησης(και εν γένει της τέχνης) όσο και της αναγνωστικής πράξης. Είναι ένδειξη του 
πλούτου της γλώσσας, της ευφυΐας του ποιητή, είναι το κίνητρο της ενεργητικής και 
δημιουργικής προσπάθειας του αναγνώστη. Το αντικείμενο της δυσκολίας στην ποίηση και 
την τέχνη είναι τόσο απέραντο και πλούσιο σε σημασίες όσο και τα εκφραστικά μέσα της 
καλλιτεχνικής έκφρασης. Η δυσκολία βρίσκεται στο επίκεντρο της αισθητικής εμπειρίας και 
της φιλοσοφίας του νοήματος και αποτελεί, ίσως, ένα ποθούμενο της ανάγνωσης. 
 
Απόψεις για τη δυσκολία στη σύγχρονη διδακτική της λογοτεχνίας 
Είναι κοινώς διαπιστωμένο ότι μαθητές και δάσκαλοι «φοβούνται», πολλές φορές, τα 
δύσκολα κείμενα στη λογοτεχνία· οι δάσκαλοι διστάζουν να επιλέξουν ορισμένα 
λογοτεχνικά έργα με τη σκέψη ότι μπορεί να υπερβαίνουν τις αντιληπτικές δυνατότητες των 
μαθητών τους· οι μαθητές, από την άλλη, θεωρούν ότι ορισμένα λογοτεχνικά είδη, όπως η 
ποίηση, είναι εξ ορισμού δύσκολα ή ότι, γενικότερα, η λογοτεχνία που διδάσκονται στο 
σχολείο είναι δύσκολη και απαιτεί πολλές ερμηνευτικές ικανότητες αλλά και γνώσεις για 
την προσπέλασή της, απαιτεί μεγάλη «λογοτεχνική ικανότητα»-για να χρησιμοποιήσουμε 
έναν όρο του M. Riffaterre (1978). Αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε «μύθο της 
δυσκολίας» βραχυκυκλώνει πολλές φορές την ενασχόληση μαθητών και δασκάλων με τη 
λογοτεχνία και αποδυναμώνει το ενδιαφέρον τους για το μάθημα. 

Η σύγχρονη έρευνα στο χώρο της διδακτικής της λογοτεχνίας γύρω από την έννοια της 
δυσκολίας, έτσι όπως παρουσιάζεται στη σημαντική έκδοση The Idea of Difficulty in 
Literature (Purves, 1991, βλ. και Βησσαράκη, 2004: 141-147 ), έχει δείξει ότι η περίφημη 
δυσκολία δεν είναι κατ’ ανάγκην μια αρνητικά φορτισμένη έννοια· δεν είναι μια 
αποκλειστική ιδιότητα του κειμένου, ούτε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο μαθητής ως 
αναγνώστης κατά την πράξη της νοηματοδότησης του ποιήματος -έχει να κάνει και με τις 
ευρύτερες κοινωνικές και εκπαιδευτικές αντιλήψεις για τη λογοτεχνία ως διδακτικό 
αντικείμενο, αλλά κυρίως σχετίζεται και με τον τρόπο διδασκαλίας και τη συνολική 
αναπλαισίωση της ποίησης εντός του σχολείου. Επίσης, η δυσκολία είναι πολύ δύσκολο να 
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περιγραφεί ως κάτι ενιαίο, αφού εξαρτάται από την ιδιαιτερότητα και τη μοναδικότητα της 
προσωπικότητας, της αναγνωστικής εμπειρίας, του προσωπικού ρεπερτορίου και των 
προδιαθέσεων του κάθε αναγνώστη. Η παραδοσιακή αντίληψη για τη διδασκαλία της 
λογοτεχνίας σύμφωνα με την οποία ο δάσκαλος κρατά το κλειδί της ερμηνείας, ενώ οι 
μαθητές παρουσιάζουν εγγενείς αδυναμίες στην προσπάθειά τους να ερμηνεύσουν το 
κείμενο, ευνοεί περαιτέρω τον εγκλωβισμό της διδασκαλίας στην παγίδα της δυσκολίας. 

Ο Σουηδός G. Hansson (1991: 93-115) διαπίστωσε ,με βάση εμπειρική έρευνα που 
πραγματοποίησε σε μαθητές και φοιτητές, ότι οι αναγνώστες είναι σε γενικές γραμμές 
αποτελεσματικοί και επαρκείς στη νοηματοδότηση και ερμηνεία των ποιητικών κειμένων, 
αφού επιστρατεύουν ένα είδος συνθετικής και όχι αναλυτικής ανταπόκρισης που τους 
επιτρέπει να συλλαμβάνουν, να βιώνουν και να απολαμβάνουν εν τέλει το ποίημα με τρόπο 
ολικό και συνθετικό, χωρίς αναγκαστικά να τους ενδιαφέρει να αναλύσουν τα επιμέρους 
στοιχεία του ποιήματος που τους προκάλεσαν αυτήν την ανταπόκριση. Η δυσκολία τους 
έγκειται συχνά όχι στη νοηματοδότηση καθαυτή, αλλά στην ανακοίνωση και γλωσσική 
έκφραση της ανταπόκρισής τους, δηλαδή στο ότι καλούνται να εκφράσουν τα διανοήματά 
τους μέσω της γλώσσας και αυτή η διαδικασία μπορεί και να τους προκαλεί (και συνήθως 
τους προκαλεί) αμηχανία. 

Η σύγχρονη διδακτική της λογοτεχνίας συγκλίνει στην εποικοδομητική αντίληψη της 
έννοιας της δυσκολίας, υπερβαίνοντας σταδιακά την ιδέα “της δυσκολίας της δυσκολίας” 
(Adams, 1991: 23). Η δυσκολία εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, από τις κοινωνικές και 
πολιτισμικές συνθήκες και εν γένει από το πλαίσιο μέσα στο οποίο συντελείται η 
επικοινωνία και η αλληλεπίδραση λογοτεχνικού κειμένου και αναγνώστη. Για να 
κατανοήσουμε τη δυσκολία οφείλουμε να λάβουμε υπόψη ολόκληρο το πλέγμα 
παραγόντων, επιδράσεων και εξαρτήσεων μέσα στο οποίο πραγματοποιείται η λογοτεχνική 
επικοινωνία. Η δυσκολία δεν οφείλεται επομένως, με βάση μια απλουστευτική και 
γενικευτική αντίληψη, στις αδυναμίες του αναγνώστη, αφού άλλωστε η νοηματοδότηση 
του κειμένου είναι μια ικανότητα σύμφυτη με την ανθρώπινη σκέψη, αλλά ούτε και σε 
κάποιες εγγενείς ιδιότητες του κειμένου.   

Όπως αναφέρει η Βησσαράκη, ο εκπαιδευτικός μπορεί κάλλιστα να αξιοποιήσει «τον 
εντυπωσιασμό που προσφέρει η δυσκολία από μόνη της» (2004: 146). Μπορεί δηλαδή η 
δυσκολία να εκληφθεί ως παιχνίδι, αίνιγμα ή γρίφος, ή ως κίνητρο για μια δημιουργική και 
διαλεκτική αλληλεπίδραση των μαθητών με το κείμενο. Άλλωστε, η ανάγνωση δεν είναι ένα 
οριστικό και τελεσίδικο γεγονός, αφού τα λογοτεχνικά κείμενα είναι πάντοτε ανοιχτά σε 
πολλαπλές ή επάλληλες αναγνώσεις και ερμηνείες. Επομένως, γιατί η δυσκολία θα πρέπει 
αναγκαστικά να προσπελαστεί ή οριστικά να επιλυθεί; Γιατί να μην τη δεχτούμε ως πηγή 
αναζήτησης, πνευματικής εγρήγορσης και τροφοδοσίας της σκέψης; Η δυσκολία είναι η 
τροφή της σκέψης, θα λέγαμε παραφράζοντας τον Shakespeare. Είναι αυτό το στοιχείο που 
μας προκαλεί, μας αντιστέκεται προκλητικά και επομένως μας κινεί το ενδιαφέρον όταν 
διαβάζουμε ένα ποίημα. Η δυσκολία είναι το αλάτι που δίνει στο ποίημα όλη τη νοστιμιά 
του. Γι’ αυτό και οι αναγνώστες, εκπαιδευτικοί αλλά και μαθητές, θα πρέπει να μάθουν να 
αγαπούν τη δυσκολία όπως το κρέας αγαπάει το αλάτι. 
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Περίληψη 
Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις διεθνώς βασίζονται στις αρχές της ενταξιακής εκπαίδευσης για την 
άρση ανισοτήτων και εμποδίων στη μαθησιακή και εκπαιδευτική διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται 
αναγκαία η ανάπτυξη εκπαιδευτικών περιβαλλόντων, υλικών και μέσων προσβάσιμων από όλους τους 
μαθητές συμπεριλαμβανομένων και αυτών με αναπηρία. Υπό το πρίσμα αυτό το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής προέβη στην υλοποίηση του έργου «Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και 
εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες». Αντικείμενο του συμποσίου αποτελεί η παρουσίαση των 
προσβάσιμων σχολικών εγχειριδίων για όλα τα μαθήματα Α΄, Β΄ τάξεων του Δημοτικού για μαθητές με 
διαφορετικές αναπηρίες, καθώς και της μεθοδολογίας και των προδιαγραφών που ακολουθήθηκαν για την 
υλοποίηση του έργου. Τα σχολικά εγχειρίδια έχουν αποδοθεί με εναλλακτικούς τρόπους, ώστε να 
ανταποκρίνονται στη διαφορετικότητα των μαθητών. Θα συζητηθούν τα οφέλη από την ανάπτυξη τέτοιων 
εκπαιδευτικών υλικών, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι να κινητοποιηθούν, για να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση 
των μηχανισμών και στις διαδικασίες προσαρμογής και χρήσης του υλικού αυτού. Η καινοτόμος αυτή δράση 
προσαρμογής και ψηφιοποίησης των σχολικών εγχειριδίων καλύπτει τις ανάγκες του συνόλου των μαθητών 
της χώρας με αναπηρίες δημιουργώντας ίσες ευκαιρίες συμμετοχής και πρόσβασης στο Αναλυτικό 
Πρόγραμμα Σπουδών. Τέλος, το υλικό του έργου μπορεί να αξιοποιηθεί και για επιμορφωτικούς σκοπούς.  

 
Λέξεις-κλειδιά: Προσβάσιμα σχολικά εγχειρίδια, ένταξη, μαθητές με αναπηρία, καθολικός σχεδιασμός. 

 
1. Εισαγωγή 
Τα θεσμικά κείμενα, οι διακηρύξεις και οι πολιτικές του Οργανισμού  Ηνωμένων Εθνών 
(OHE) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το στρατηγικό πλαίσιο για την εκπαίδευση 
και την κατάρτιση 2020 (CEU, 2009) στοχεύουν στη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής  που 
προάγει την εφαρμογή ενταξιακών πρακτικών και τη δημιουργία ίσων ευκαιριών μάθησης 
και εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές συμπεριλαμβανομένων και των αναπήρων (Booth 
& Αnscow, 2002). H κύρωση της σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία (UNESCO, 2007) από πολλές χώρες διεθνώς δημιουργεί την υποχρέωση των 
εκπαιδευτικών συστημάτων να διαμορφώνουν περιβάλλοντα μάθησης στο σχολικό πλαίσιο 
που προάγουν την αποδοχή και το σεβασμό όλων των μαθητών ανάπηρων και μη καθώς 
και τη δημιουργία ίσων ευκαιριών συμμετοχής και εκπαίδευσης. Η Ελλάδα είναι μια από τις 
χώρες που κύρωσε την εν λόγω διεθνή σύμβαση με το νόμο 4074/11-4-2012. Για τον λόγο 
αυτό είναι αναγκαίο να σχεδιάζονται και να διαμορφώνονται εκπαιδευτικά περιβάλλοντα 
και μέσα προσβάσιμα από όλους τους μαθητές (ανάπηρους και μη) αξιοποιώντας τις αρχές 
του καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση (Universal Design for Learning - UDL) και της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας που επιτρέπουν τον κάθε μαθητή κατά τη μαθησιακή 
διαδικασία να εκφράζεται και να μαθαίνει με το δικό του διαφορετικό τρόπο (Tomlinson, 
2001; Izzo & Bauer, 2015). Αυτό απαιτεί προσαρμογές και διαφοροποιήσεις με βάση τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες και το μαθησιακό προφίλ του κάθε μαθητή.  

Η διαφοροποιημένη παιδαγωγική προσέγγιση θεωρείται διεθνώς μια πολλά υποσχόμενη 
εκπαιδευτική διαδικασία για την άρση των εμποδίων των ομογενοποιημένων 
προγραμμάτων σπουδών (homogenized curricula) και των παραδοσιακών διδακτικών 

mailto:vk@iep.edu.gr
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προσεγγίσεων (Ζώνιου - Σιδέρη, 2004; Hart, 1996 ). Με βάση τις αρχές που ακολουθεί και 
τις στρατηγικές που εφαρμόζει, ανταποκρίνεται στην ετερογενή σύνθεση του σύγχρονου 
σχολείου και στο δικαίωμα όλων των παιδιών στην εκπαίδευση με τις διαφοροποιήσεις και 
τις προσαρμογές που προωθεί σε επίπεδο περιεχομένου διδασκαλίας, μέσων και υλικών, 
οργάνωσης της εκπαιδευτικής και μαθησιακής εμπειρίας (Tomlinson, 2001; Fox & Hoffman, 
2011). Στην περίπτωση των μαθητών με αναπηρία η ανάπτυξη προσβάσιμων μέσων και 
υλικών αποτελούν βασική αρχή της εκπαιδευτικής τους διαδικασίας. 

Οι αρχές της διαφοροποίησης της διδασκαλίας συνάδουν με τις αρχές του καθολικού 
σχεδιασμού για τη μάθηση UDL που προωθεί την παρουσίαση της πληροφορίας με 
ποικίλους τρόπους καθώς και το σχεδιασμό και την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, 
διδακτικών στόχων, μεθόδων, υλικών, αξιολογικών διαδικασιών που ανταποκρίνονται στις 
προκλήσεις της διαφορετικότητας και στις ανάγκες όλων των μαθητών. Επιπλέον, κρίνεται 
σκόπιμο όλες οι εκπαιδευτικές διαδικασίες και τα μέσα να είναι ευέλικτα, ώστε να 
προσφέρονται για τις αναγκαίες προσαρμογές και για ψηφιοποίηση της πληροφορίας που 
υποστηρίζει ενεργά τη μαθησιακή διαδικασία ανάπηρων και μη μαθητών (Blamires, 
1999,∙CAST, 2011). Η αξιοποίηση του καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση και των 
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) προωθούν την εφαρμογή ενταξιακών 
πρακτικών (Smith & Throne, 2007;∙Istenic Starcic & Bagon, 2014). Πολλές φορές, μάλιστα, 
στην περίπτωση των μαθητών με αναπηρία η αξιοποίηση των ΤΠΕ αποτελούν το μοναδικό 
τρόπο πρόσβασης στη γνώση (Unesco, 2006). 

Υπό αυτό το πρίσμα, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στοχεύοντας στην 
υλοποίηση της Διεθνούς σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 
(Ν. 4074/11-4-2012) και στη χάραξη ενταξιακών πολιτικών και πρακτικών στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα προέβη στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και λογισμικού 
προσβάσιμου από μαθητές με αναπηρία. 

Στην παρούσα εργασία, η οποία αποτελεί την εισαγωγική εισήγηση του συμποσίου, θα 
παρουσιαστεί συνολικά και συνοπτικά το προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό που 
αναπτύχθηκε για μαθητές με αναπηρία προκειμένου να καταστεί εφικτή η ένταξή τους στο 
εκπαιδευτικό σύστημα και η ενεργή συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική και μαθησιακή 
διαδικασία. Η αναλυτική παρουσίαση του προσαρμοσμένου υλικού ανά αναπηρία είναι 
επίσης διαθέσιμη σε αντίστοιχες εισηγήσεις των ομιλητών του συμποσίου. 
 
2. Αντικείμενο 
Το εν λόγω έργο ακολούθησε τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση (UDL) και 
της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής προσέγγισης αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες 
Πληροφοριών και Επικοινωνίας (Kourbetis, 2013). Για την υλοποίηση αυτού του 
εγχειρήματος τέθηκαν τα εξής ερωτήματα:  
1. Τι είδους εκπαιδευτικό υλικό θα μπορούσε να αναπτυχθεί ώστε να απευθύνεται σε όσο 

το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό μαθητών που θα επωφελείται από τη χρήση του ώστε να 
υποστηρίζεται καθολικά η ενταξιακή εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία; 

2. Ποιες είναι οι καταλληλότερες προσαρμογές που πρέπει να γίνουν και ποιες αρχές, 
χαρακτηριστικά και διαδικασίες τις διέπουν, ώστε το εκπαιδευτικό υλικό που θα 
αναπτυχθεί να διασφαλίζει τη συμμετοχή όλων των μαθητών στην εκπαιδευτική και 
μαθησιακή διαδικασία στο μέγιστο δυνατό βαθμό; 

3. Πώς μπορεί να δημιουργηθεί το καταλληλότερο μαθησιακό περιβάλλον για τη σωστή 
χρήση αυτού του υλικού, ώστε όλοι οι μαθητές να επωφεληθούν από αυτό; 
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Με βάση τα παραπάνω ερωτήματα, αντικείμενο του έργου αποτέλεσε η προσαρμογή και 
η ψηφιοποίηση των σχολικών εγχειριδίων των τάξεων Α' και Β'  Δημοτικού, ώστε να 
καταστούν προσβάσιμα από μαθητές με αναπηρίες και συγκεκριμένα με: αυτισμό, 
προβλήματα ακοής, προβλήματα όρασης, κινητικά προβλήματα των άνω άκρων, νοητική 
αναπηρία, προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό 
επιλέχθηκε να προσαρμοστεί λόγω της άμεσης σύνδεσής του με τη δυνατότητα 
υποστήριξης ανάπηρων και μη μαθητών σε εθνικό επίπεδο και όχι σε ένα περιορισμένο 
εύρος τάξεων ή σχολικών μονάδων. Επιπλέον, όπως είναι γνωστό, τα σχολικά εγχειρίδια 
αποτελούν βασικό μέσο πρόσβασης στο Α.Π.Σ. στην Ελλάδα 

 
3. Μεθοδολογία 
Η υλοποίηση του έργου βασίστηκε στις αρχές της ποιοτικής μεθοδολογικής προσέγγισης 
και της ανάλυσης περιεχομένου (Mason, 2002) συνδυαστικά με τη χειραφετική 
μεθοδολογία (Emancipatory research). Για την υλοποίηση του έργου εμπλέκονται και οι 
ανάπηροι και συγκεκριμένα στη διαδικασία ανάπτυξης του υλικού (Barton, 2005). Στη 
μεθοδολογική προσέγγιση συμπεριλαμβάνεται η δημοσιότητα του έργου με ποικίλους 
τρόπους.  

Συγκροτήθηκε ομάδα εμπειρογνωμόνων – ειδικών επιστημόνων για κάθε αναπηρία 
προκειμένου να οριστούν οι προδιαγραφές ανάπτυξης του προσβάσιμου υλικού ανά 
αναπηρία και τα κριτήρια αξιολόγησής του. Οι προδιαγραφές αφορούν στο εκπαιδευτικό 
υλικό και στο ειδικό λογισμικό (πλατφόρμα/ες) που θα χρησιμοποιείται για τη 
διαφοροποίηση και ενσωμάτωση του εκπαιδευτικού περιεχομένου σε ψηφιακά 
περιβάλλοντα. Οι εν λόγω προδιαγραφές λαμβάνουν υπόψη τα μαθησιακά και γενικά 
χαρακτηριστικά των μαθητών της κάθε αναπηρίας και αφορούν α) στην προσαρμογή του 
κειμένου, β) στην επιλογή των κατάλληλων εικόνων, γ) στη διεπαφή (αλληλεπίδραση του 
μαθητή με το ψηφιοποιημένο εγχειρίδιο) και δ) στο ειδικό εκπαιδευτικό υλικό, όταν 
απαιτείται, όπως για παράδειγμα τα εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας 
(πικτογράμματα) ή το ειδικό εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της Ελληνικής 
Νοηματικής Γλώσσας, κ.ά.   

Η μεθοδολογική προσέγγιση του έργου περιλαμβάνει την εκσφαλμάτωση-αξιολόγηση 
των προδιαγραφών για την οριστικοποίησή τους και την αξιολόγηση του παραχθέντος 
υλικού σε τρεις φάσεις: αξιολόγηση δείγματος του υλικού ακολουθώντας τα κριτήρια 
αξιολόγησης που αναπτύχθηκαν, αξιολόγηση του τελικού υλικού και πιλοτική εφαρμογή 
του. Η αξιολόγηση του συνολικού έργου είναι αφενός εσωτερική διαμορφωτική για τη 
διασφάλιση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας  και αφετέρου εξωτερική από ανάδοχο 
με στόχο την ποιοτική και ποσοτική αποτίμηση των αποτελεσμάτων.  

Η ανάπτυξη του υλικού για κάθε αναπηρία διαφοροποιήθηκε με βάση τα γενικά και 
μαθησιακά χαρακτηριστικά των μαθητών και ανάλογα με την ειδική εκπαιδευτική ανάγκη 
στην οποία απευθύνεται το υλικό. Προβλέπεται η παροχή κατάλληλης ψηφιακής 
τεχνολογίας που το καθιστά πλήρως προσβάσιμο, καθώς και όλων των εκπαιδευτικών 
υποστηρικτικών υπηρεσιών και μέσων που απαιτούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή 
στην τάξη. Για την αποτελεσματική χρήση του προσβάσιμου υλικού στα σχολεία 
προβλέπεται η συνεχής επιμόρφωση των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία 
(εκπαιδευτικούς, σχολικούς συμβούλους, κ.ά.) με κατάλληλο υλικό επιμόρφωσης που έχει 
αναπτυχθεί στο πλαίσιο της παρούσας δράσης.  

Τέλος, το προσβάσιμο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, το υλικό επιστημονικής 
τεκμηρίωσης (προδιαγραφές, κριτήρια αξιολόγησης κ.λπ.), καθώς και το αντίστοιχο υλικό 
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επιμόρφωσης της παρούσας δράσης είναι αναρτημένα στον ιστότοπο του έργου: 
http://www.prosvasimo.gr . 

 
4. Προσβάσιμα σχολικά εγχειρίδια για μαθητές με αναπηρία 
Τα προσβάσιμα σχολικά εγχειρίδια δεν είναι διαφορετικά ως προς το περιεχόμενο από 
αυτά που χρησιμοποιούν οι μαθητές χωρίς αναπηρία. Αυτό που εμφανίζεται στην οθόνη 
του υπολογιστή του χρήστη είναι ένα εικονικό βιβλίο ίδιο με το αντίστοιχο βιβλίο του 
γενικού σχολείου. Όλο το προσβάσιμο υλικό είναι σε πολυμεσική ηλεκτρονική μορφή, 
επεξεργάσιμο, με δυνατότητες εκτύπωσης. Η πολυμεσική ηλεκτρονική μορφή συνδυάζει 
την παρουσίαση του βιβλίου με τη μορφή του τυπωμένου εγχειριδίου. Η διεπαφή στοχεύει 
στην καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου από τον μαθητή και στην αποτελεσματικότερη 
συνεργασία μεταξύ μαθητή, εκπαιδευτικού και υπολογιστή. Το προσβάσιμο υλικό παρέχει 
τη δυνατότητα ταυτόχρονης εκφώνησης των κειμένων διευρύνοντας έτσι τα οφέλη και σε 
μαθητές που δεν είναι ανάπηροι, αλλά παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες ή είναι 
ακουστικοί τύποι. Τα κείμενα επίσης διαφοροποιούνται και ανταποκρίνονται στις 
διαφορετικές ανάγκες, ώστε να είναι προσβάσιμα από όλους. Επιπλέον, το προσβάσιμο 
υλικό υποστηρίζεται-πλαισιώνεται από δυνατότητες όπως φυσικός ομιλητής, νοηματιστής, 
διερμηνεία, υπολογιστικές μονάδες, δομές ανάπτυξης και επεξεργασίας για μετατροπή, 
κατασκευή και τον έλεγχο του υλικού για όλες τις αναπηρίες (κειμένων στην Ελληνική 
Νοηματική Γλώσσα, στη γραφή Braille, κ.ά.), ειδικό εκπαιδευτικό υλικό γλωσσικής 
ετοιμότητας για την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ), εναλλακτικά εικονικά συστήματα 
επικοινωνίας (εικόνα, σκίτσο, πικτογράμματα), απτικοποιημένο υλικό για τυφλούς, 
διδασκαλία ελληνικής γραφής Braille, κινητικότητα και προσανατολισμός, λειτουργία σε  
περιβάλλον αφής και ανάγνωση οθόνης κ.ά. Πιο συγκεκριμένα: 

Για τους μαθητές με προβλήματα όρασης αναπτύχθηκε εναλλακτικό εκπαιδευτικό υλικό 
με τη χρήση των ΤΠΕ διευκολύνοντας έτσι την ένταξή των τυφλών μαθητών στο 
εκπαιδευτικό σύστημα (Κουρουπέτρογλου, 2004). Το προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό 
(σχολικά εγχειρίδια) έχει αναπτυχθεί στον κώδικα Braille και είναι ηχογραφημένο. Το 
υποστηρικτικό υλικό που το πλαισιώνει είναι ανάγλυφο ή τρισδιάστατο, όπως εικόνες, 
χάρτες, σχήματα κ.ά. (Εικόνα 1, 2). Επιπλέον, περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός ειδικού 
εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής γραφής στον κώδικα Braille και στο 
σύστημα Nemeth και για τη βελτίωση δεξιοτήτων κινητικότητας και προσανατολισμού για 
τυφλούς μαθητές και μερικώς βλέποντες με φθίνουσα πορεία στην όρασή τους (ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων μαθησιακής ετοιμότητας, ασκήσεων προανάγνωσης, μέθοδος εκμάθησης 
Braille και Αγωγής Κινητικότητας Προσανατολισμού και Δεξιοτήτων Καθημερινής 
Διαβίωσης).  

 

http://www.prosvasimo.gr/
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Εικόνα 1. Δείγμα συμβατικής (α) και προσαρμοσμένης εικόνας (β) από τη μελέτη 
περιβάλλοντος Α΄ δημοτικού για τυφλούς μαθητές 

 
 

  
 

Εικόνα 2. Δείγμα συμβατικού (α) και προσαρμοσμένου κειμένου (β) από τη γλώσσα Α΄ 
δημοτικού για τυφλούς μαθητές 

 
Ιδιαίτερα στο μάθημα των Αγγλικών, στις Α’ και Β’ τάξεις του δημοτικού σχολείου έγιναν 

διαφοροποιήσεις κυρίως στα μέσα, τα υλικά και τις διαδικασίες. Η ακουστική κατανόηση 
και προφορική παραγωγή προωθείται μέσω της πρόσθεσης ακουστικού υλικού και 
δραστηριοτήτων. Οι λύσεις προσβασιμότητας που προτείνονται είναι η αξιοποίηση 
αληθινών αντικειμένων, η χρήση των αντικειμένων σε τρισδιάστατη μορφή και η 
κατασκευή απτικών εικόνων από τον εκπαιδευτικό (π.χ. με τη συσκευή PIAF, µε τη χρήση 
του υπολογιστή και του εκτυπωτή Braille κ.λπ.).Όταν οι έννοιες είναι αφηρημένες 
περιγράφονται λεκτικά.   

Τα σχολικά εγχειρίδια για τους μαθητές με μειωμένη όραση (αμβλύωπες) είναι 
μεγεθυμένα σε διάφορες γραμματοσειρές (Arial bold 18, 28 και 22 στιγμές ), ώστε να είναι 
προσβάσιμα από μαθητές με διαφορετικό βαθμό αμβλυωπίας και υποστηρίζονται από τις 
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δυνατότητες-υπηρεσίες που αναφέρθηκαν. Επιπλέον, το περιεχόμενο του βιβλίου 
προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες των εν λόγω μαθητών (Εικόνα 3).  

 

 
 

Εικόνα 3. Δείγμα συμβατικού (α) και προσαρμοσμένου περιεχομένου (β)  γλώσσας Β΄ λυκείου 
για αμβλύωπες μαθητές 

 
Για της ανάγκες των εν λόγω μαθητών αναπτύχθηκαν δυο νέες γραμματοσειρές, 

IEP_Sans και IEP Comic, κυρίως για τις μικρότερες τάξεις του δημοτικού που η μορφή των 
γραμμάτων είναι πιο ευκρινής και είναι διαθέσιμη στο: (http://www.prosvasimo.gr/el/nees-
gramatoseires). Οι χαρακτήρες των γραμματοσειρών αυτών περιλαμβάνονται αντίστοιχα 
 στα ακόλουθα παγγράμματα: 

 
Πίνακας 1. Νέες γραμματοσειρές, IEP_Sans και IEP Comic 

 
Για τους κωφούς και βαρήκοους μαθητές το ψηφιακό προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό 

αφορά α) στα σχολικά εγχειρίδια των δύο πρώτων τάξεων του Δημοτικού με τη χρήση της 
Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και της γραπτής Ελληνικής, β) στο ειδικό εκπαιδευτικό 
υλικό για την εκμάθηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Α΄, Β΄ δημοτικού) και τη 
γλωσσική ετοιμότητα για την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (νηπιαγωγείο) από φυσικούς 
νοηματιστές ή/και πιστοποιημένους διερμηνείς ΕΝΓ. Ειδικότερα, η υλοποίηση αφορά στη 
δημιουργία πολυμεσικού ηλεκτρονικού και έντυπου εκπαιδευτικού υλικού σε δύο επίπεδα: 
Α. Βασικό λεξιλόγιο και Βασικές φράσεις για τη διδασκαλία της ΕΝΓ στο νηπιαγωγείο και B. 
Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της ΕΝΓ στις δύο πρώτες τάξεις του δημοτικού. Η 
παρουσίαση της ΕΝΓ είναι βιντεοσκοπημένη και η ανάγνωση του κειμένου του σχολικού 
εγχειριδίου, όπου απαιτείται, γίνεται από φυσικό ομιλητή. Το ηλεκτρονικό υλικό 
χρησιμοποιεί διαδραστική τεχνολογία ροής βίντεο με βάση τη νοηματική γλώσσα (Εικόνα 4) 
και παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα α) πρόσβασης σε βιβλιοθήκη βίντεο νοηματικής 
γλώσσας, β) καταγραφής, γ) αποθήκευσης «κειμένων» ή «φράσεων» νοηματικής γλώσσας 
που θα παράγει ο ίδιος και επίσης μπορεί να αξιολογείται για αυτά δεχόμενος σχόλια από 
τους εκπαιδευτές του. 

  

  
Πάγγραμμα IEP_Sans Πάγγραμμα IEP_ Comic 

http://www.prosvasimo.gr/el/nees-gramatoseires
http://www.prosvasimo.gr/el/nees-gramatoseires
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Εικόνα 4. Εφαρμογές σε ψηφιακό προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό για  κωφούς και  βαρήκοους 
μαθητές 

 
Το προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές με νοητική αναπηρία είναι 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες των εν λόγω μαθητών. Η διαφοροποίηση των σχολικών 
εγχειριδίων αφορά στη μεταγραφή τους με τη μέθοδο κείμενο για όλους “easy to read” 
(Εικόνα 5), (COI, Department of Health, 2010; European Commission, Inclusion Europe, 
2009). Το προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο είναι απλοποιημένο με έμφαση στην 
ποιότητα της εικόνας και δυνατότητα ηχητικής απόδοσης και προβλέπεται να είναι 
διαθέσιμο σε έντυπη και ψηφιακή μορφή (Εικόνα 6). Το απλοποιημένο κείμενο συμβάλλει 
αποτελεσματικά όχι μόνο στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρίες και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά και στην καταπολέμηση του λειτουργικού αναλφαβητισμού 
μη αναπήρων μαθητών.  

 (α) 

 

(β) 

Εικόνα 5. Δείγμα συμβατικού (α) και προσαρμοσμένου 
 βιβλίου από τη γλώσσα Α΄ δημοτικού (β) 

 

 
Αγάπησε 

 
Ο Μάνος και ο Στάθης 

είναι φίλοι και συμμαθητές  

σε ένα σχολείο,  

όπου υπάρχουν παιδιά  

από πολλές χώρες του κόσμου.

Κάθονται στο ίδιο θρανίο. 

 Κάποια μέρα η δασκάλα τους, 

η κυρία Μάρθα, 

τους αλλάζει θέση. 

Η αλλαγή αυτή 

δεν αρέσει στα παιδιά. 

Κάποια μέρα 

 η κυρία Μάρθα  

προτείνει στην τάξη  

να ετοιμάσουν μια γιορτή... 

Πλησίαζαν τα Χριστούγεννα 

και η κυρία Μάρθα 

λίγο πριν σχολάσουν 

είπε: 

- Αύριο θα κάνουμε 

μια γιορτή στην τάξη. 

- Ποιος άγιος γιορτάζει; 

  ρωτούσαν τα παιδιά. 

- Αυτός ο άγιος 

δεν υπάρχει στο ημερολόγιο. 

Ας τον ονομάσουμε 

«ο άγιος της φιλίας», 
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Εικόνα 6. Προσαρμοσμένο ψηφιακό υλικό για το ανθολόγιο-κείμενο για όλους 

Το προσβάσιμο υλικό για μαθητές με αυτισμό παρουσιάζεται με εναλλακτικούς τρόπους: 
εικονογράμματα (πικτογράμματα), σκίτσο, φωτογραφία και ακολουθεί τις βασικές αρχές: 
α)των εναλλακτικών γλωσσικών και επικοινωνιακών προγραμμάτων που ενδείκνυνται για 
τον αυτισμό (Εικόνα 7), (Επικοινωνιακό Σύστημα Εικόνων, Πικτογράμματα κ.ά.) β) των 
προτεινόμενων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων για τον αυτισμό, όπως η δομημένη 
προσέγγιση ΤEACCH, η Χρήση ΤΠΕ οι αλληλεπιδραστικές προσεγγίσεις (interactive 
approaches), κ.ά. Το ειδικό λογισμικό που πλαισιώνει το κείμενο (βασικό λεξιλόγιο των 
εγχειριδίων, εικόνες, σκίτσα, εικονογράμματα) προβλέπεται να είναι διαθέσιμο σε ψηφιακή 
βιβλιοθήκη.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Αναφορικά με τους μαθητές με προβλήματα συγκέντρωσης και προσοχής αναπτύχθηκε 

ειδικό εκπαιδευτικό υλικό με στόχο την ανάπτυξη δραστηριοτήτων μαθησιακής 
ετοιμότητας, γνωστικής ευελιξίας και ανάπτυξης της ικανότητας αυτοελέγχου. Οι 
δραστηριότητες αυτές συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ικανότητας των παιδιών να 
προσηλώνουν την προσοχή τους σε ένα ερέθισμα ή δραστηριότητα, να διατηρούν την 
προσοχή τους αντιστεκόμενα σε παρεισφρέοντα ερεθίσματα, να εστιάσουν στα σχετικά με 
τη δραστηριότητα ερεθίσματα αλλά και να είναι σε θέση να ελέγχουν την παρορμητικότητά 
τους. 

 

 
Εικόνα 7. Εναλλακτικό σύστημα επικοινωνίας για μαθητές με αυτισμό 
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Εικόνα 8. Δείγμα ψηφιακής δραστηριότητας συγκέντρωσης και προσοχής 
 

Τέλος, το προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές με προβλήματα κινητικότητας 
αφορά στην ανάπτυξη ειδικού εκπαιδευτικού υλικού για δεξιότητες κινητικότητας, 
προσανατολισμού και καθημερινής διαβίωσης σε μαθητές Α΄ & Β΄ τάξης δημοτικού. Το 
υλικό περιλαμβάνει βιβλίο εκπαιδευτικού με ατομικά και ομαδικά φύλλα εργασιών για 
τους μαθητές, ενώ υποστηρίζεται και από υλικό σε ψηφιακή μορφή – λογισμικό. Η 
θεματολογία περιλαμβάνει ενότητες όπως: α) Εγώ και το σώμα μου, β) Εγώ και οι άλλοι, γ) 
Τα καταφέρνω μόνος μου: μαθαίνω να φροντίζω τον εαυτό μου, προσανατολίζομαι, 
ετοιμάζομαι για να γράψω, δ) Η τάξη μου, ε) Το σχολείο μου, στ) Το σπίτι μου, ζ) Η γειτονιά 
μου. 

 

 
Εικόνα 9. Δείγμα ψηφιακής δραστηριότητας για μαθητές με κινητικά προβλήματα 
 

Γενικά, αναφορικά με όλο το προσβάσιμο υλικό, η ανάπτυξη του ειδικού λογισμικού 
ανοιχτού κώδικα εξυπηρετεί την προσαρμογή και ενσωμάτωση σε ψηφιακά περιβάλλοντα 
εκπαιδευτικού περιεχομένου, όπως ο Kώδικας Nemeth, λογισμικό για τυφλούς μαθητές και 
μερικώς βλέποντες, ενσωμάτωση «νοηματικού κειμένου» για τη διδασκαλία του σε κωφούς 
και βαρήκοους μαθητές καθώς και άλλων εκπαιδευτικών υλικών. Στην ψηφιακή μορφή του 
προσβάσιμου σχολικού βιβλίου παρέχονται βοήθεια, καθοδήγηση, διευκρινίσεις, 
επαναλήψεις, επιβράβευση ακουστικά ή και οπτικά. Επιπλέον παρέχονται επιπρόσθετες 
ασκήσεις κατανόησης και εμπέδωσης που δεν υπάρχουν στο αντίστοιχο συμβατικό σχολικό 
βιβλίο.     
 
5. Συμπεράσματα 
Η καινοτόμος αυτή δράση προσαρμογής και ψηφιοποίησης των σχολικών εγχειριδίων ώστε 
να είναι προσβάσιμα από μαθητές με αναπηρίες αφορά στο εθνικό επίπεδο και καλύπτει 
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τις ανάγκες του συνόλου των ανάπηρων μαθητών της χώρας δημιουργώντας ίσες ευκαιρίες 
μάθησης, συμμετοχής και πρόσβασης στο Α.Π.Σ. από όλους τους μαθητές. Το 
προσαρμοσμένο υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί και από μαθητές που δεν έχουν διάγνωση 
κάποιας μορφής αναπηρίας, αλλά το μαθησιακό τους προφίλ δεν υποστηρίζεται από τα 
συμβατικά σχολικά εγχειρίδια. 

Η χρήση του εν λόγω ψηφιοποιημένου υλικού αφενός υλοποιεί τη σύμβαση του ΟΗΕ για 
τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, προάγει την προσβασιμότητα και την ένταξη και 
αφετέρου δημιουργεί ευκαιρίες διεύρυνσης της χρήσης των Τ.Π.Ε. και εξοικείωσης των 
μαθητών με αυτές. 

Η βιωσιμότητα του προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού εξασφαλίζεται αφενός με τη 
δυνατότητα ευρείας εφαρμογής και χρήσης του παραγόμενου υλικού για διδακτικούς 
σκοπούς και αφετέρου με την αξιοποίηση της μεθοδολογίας, των προδιαγραφών και των 
δεδομένων της αξιολόγησης για το σχεδιασμό και την εφαρμογή άλλων παρόμοιων 
εγχειρημάτων. Το υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί από μαθητές, εκπαιδευτικούς, σχολικούς 
συμβούλους, γονείς και επίσης καλύπτει και επιμορφωτικούς σκοπούς. Επιπλέον, αποτελεί 
σημαντικό εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών για την υποστήριξη του έργου τους. 

Συμπερασματικά, η προσέγγιση του Α.Π.Σ. μέσω των προσβάσιμων σχολικών εγχειριδίων 
προάγει το σεβασμό και την αποδοχή της διαφορετικότητας και κατά επέκταση τη 
διαφοροποιημένη παιδαγωγική και την ενταξιακή εκπαίδευση βελτιώνοντας έτσι την 
ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Αποτελεί καθοριστικό παράγοντα 
εξέλιξης των μαθητών με αναπηρία. Το εκπαιδευτικό υλικό και λογισμικό είναι διαθέσιμο 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.prosvasimo.gr/el/  . 
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Η Μουσειοπαιδαγωγική ως κλάδος της Εφαρμοσμένης 
Παιδαγωγικής 

 
Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης 

Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
Πρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος 

 
 

Ορισμός 
Η Μουσειοπαιδαγωγική, ως κλάδος της Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής, έχει ως αντικείμενο 
τη σύνδεση της εκπαίδευσης και της μάθησης με τις Τέχνες και τον Πολιτισμό. Μολονότι ως 
επιστημονικό πεδίο εντάσσεται στην άτυπη εκπαίδευση, μεθοδολογικά συνδυάζει τη 
θεωρία και την πράξη που απαιτούνται για την προσέγγιση διαφόρων θεμάτων με τρόπο 
βιωματικό και ψυχαγωγικό και αφορά την ολοκληρωμένη και δημιουργική μεσολάβηση 
μεταξύ ενός παιδικού ή ενήλικου κοινού και του υλικού πολιτισμού που εκτίθεται στα 
Μουσεία. 

Έτσι εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για ανακάλυψη και δημιουργική αξιοποίηση νέων 
γνώσεων, πληροφοριών και εμπειριών, με τη δραστηριοποίηση του συναισθήματος, της 
σκέψης και του σώματος, μέσα από μια συνεχή διαδικασία ολόπλευρης δραστηριοποίησης, 
πρόσληψης, κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης μηνυμάτων, με στόχο τη γνωστική, 
συναισθηματική και ψυχοκινητική προώθηση του επισκέπτη, ο οποίος σταδιακά θα γίνεται 
περισσότερο ευαισθητοποιημένος και μέτοχος του Πολιτισμού (Hooper-Greenhill, 1999).  

Παράλληλα, συμβάλλει στην αποτελεσματική λειτουργία του Μουσείου και την 
εκπλήρωση του εκπαιδευτικού ρόλου του ως μορφωτικού ιδρύματος, όπως υπαγορεύεται 
από τον ορισμό του Μουσείου, που διατυπώθηκε από το International Council of Museums 
(ICOM-1946), ως «ένα μόνιμο ίδρυμα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στην υπηρεσία της 
κοινωνίας και της εξέλιξής της, ανοικτό στο κοινό, που έχει ως έργο του τη συλλογή, μελέτη, 
διατήρηση, γνωστοποίηση και έκθεση τεκμηρίων του ανθρώπινου πολιτισμού και του 
περιβάλλοντός του, με στόχο τη μελέτη, την εκπαίδευση και τη ψυχαγωγία» (Σπαθάρη-
Μπεγλίτη, 2002: 213-214). 

Πάντως, η Μουσειοπαιδαγωγική ως επιστημονικός κλάδος αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 
1960 στα πλαίσια κινημάτων εκδημοκρατισμού της εκπαίδευσης, αλλά και ως ανάγκη της 
λειτουργικότητας και της επικοινωνιακής πολιτικής των Μουσείων. 
 
Αντικείμενο και στόχοι της Μουσειοπαιδαγωγικής 
Σκοπός της Μουσειοπαιδαγωγικής Επιστήμης είναι καταρχάς η εξοικείωση των επισκεπτών, 
κυρίως των παιδιών και των νέων, με την έννοια του Μουσείου και με το ίδιο το Μουσείο, 
ως εκθεσιακό χώρο. Μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένα εκπαιδευτικά προγράμματα η 
Μουσειοπαιδαγωγική προσπαθεί, παράλληλα με την ανάπτυξη της σκέψης και των 
γνώσεων, να μυήσει τα παιδιά στην «ανάγνωση» των αντικειμένων και του υλικού 
Πολιτισμού (Νάκου, 2001). Εξάλλου, η Μουσειακή Εκπαίδευση θέτει ως ακρογωνιαίο λίθο 
της την εκπαιδευτική αξία των αντικειμένων και τη μάθηση σε ένα οργανωμένο 
περιβάλλον. 

Η υλικότητα, η αυθεντικότητα και η αισθητική είναι αξίες των μουσειακών αντικειμένων 
που επιτρέπουν εποπτικότητα, πλούσια ερεθίσματα, προσωπικές εμπειρίες, αλλά και 
έμπνευση για ένα ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο (Νικονάνου, 2012: 78-80). Επομένως, ένας 
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ακόμα στόχος της Μουσειακής Εκπαίδευσης είναι η πρόκληση της φαντασίας και της 
περιέργειας, που με τη σειρά τους θα οδηγήσουν σε πολλαπλές και διαφορετικές ερμηνείες 
και αφηγήσεις. Μια από τις βασικές προθέσεις της Μουσειοπαιδαγωγικής είναι να εντάξει 
στη σχολική ζωή τον Πολιτισμό και να συνδέσει τις μουσειακές γνώσεις με τις καθημερινές 
εμπειρίες (Τράντα, 2013).  

Με τη βοήθεια καινοτομικών δραστηριοτήτων στον χώρο του Μουσείου, προάγονται 
βασικές δεξιότητες, όπως η δημιουργικότητα και η ομαδική εργασία, καθώς αναγνωρίζεται 
η κοινωνική διάσταση της επίσκεψης στο Μουσείο (Black, 2005: 196-211). Το Μουσείο δεν 
πρέπει να δραστηριοποιείται ξεχωριστά και ανεξάρτητα από το Σχολείο. Αντιθέτως, πρέπει 
να φροντίζει συμπληρωματικά να εμπλουτίζει και να βελτιώνει το σχετικό Αναλυτικό 
Πρόγραμμα, ενεργοποιώντας τα συναισθήματα, προκαλώντας την αισθητική συγκίνηση με 
το θαυμασμό του Ωραίου και των αισθητικών αξιών και προσφέροντας μια ευχάριστη και 
μοναδική εμπειρία στα παιδιά (Ζαφειράκου, 2000: 92-98). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αν το 
παιδί μάθει ήδη από την παιδική του ηλικία «τον δρόμο προς το Μουσείο», θα επανέρχεται 
σε αυτό καθ’ όλη του τη ζωή (Καλούρη-Αντωνοπούλου, 1998: 42-46). 
 
Ιστορική αναδρομή 
Η Μουσειοπαιδαγωγική Επιστήμη έχει κάνει μεγάλα άλματα προόδου από τα μέσα του 
19ου αιώνα ως σήμερα, όπως φαίνεται από την ιστορική αναδρομή. Τα πρώτα βήματα της 
Μουσειακής Εκπαίδευσης εντοπίζονται στα τέλη του 19ου αιώνα στη δυτική Ευρώπη, στο 
Victoria and Albert Museum του Λονδίνου και λίγο αργότερα το 1885 στο Μπρούκλιν των 
Η.Π.Α., όπου ιδρύεται το πρώτο Παιδικό Μουσείο, στο οποίο τα παιδιά μπορούν να 
αγγίξουν τα εκθέματα, να πειραματιστούν και να μάθουν με βιωματικό τρόπο. Αυτή η 
στροφή των Μουσείων οφείλεται ασφαλώς στις νέες τάσεις της Παιδαγωγικής και της 
Ψυχολογίας, αλλά και στο διαχωρισμό της παιδικής ηλικίας από την ενήλικη ζωή 
(Νικονάνου, 2012: 45-53).  

Κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκόσμιου πολέμου, εμφανίζεται στην Αμερική «η ώρα του 
Μουσείου», κατά την οποία τα παιδιά εξοικειώνονται με τα εκθέματα και το Μουσείο 
αναλαμβάνει να παίξει το ρόλο του Σχολείου, φέρνοντας τα παιδιά σε κοινωνική επαφή. 
Ταυτόχρονα, δρομολογούνται επιμορφώσεις εκπαιδευτικών και τους παρέχεται εποπτικό 
υλικό για την προετοιμασία της τάξης πριν από την επίσκεψη στο Μουσείο. Το 1946 
ιδρύεται το International Council of Museums (ICOM), που εκπροσωπεί πλέον τα Μουσεία 
και τους εργαζόμενους σε αυτά. Καθοριστικό ρόλο στην καθιέρωση της εκπαιδευτικής 
υπόστασης του Μουσείου και επομένως στην ανάπτυξη της Μουσειοπαιδαγωγικής, 
διαδραματίζει η ίδρυση μιας εκ των Επιτροπών του ICOM, με αντικείμενο την 
«Εκπαιδευτική και Πολιτιστική Δράση στα Μουσεία» (Education and Cultural Action - 
C.E.C.A.), η οποία συσπειρώνει ενδιαφερόμενους σε παγκόσμιο επίπεδο και δίνει μια 
ισχυρή ώθηση για την ανάπτυξη της Μουσειοπαιδαγωγικής Επιστήμης (Χατζηνικολάου, 
2002: 101-108). 

Ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος όμως αναστέλλει τη δράση των Μουσείων, χωρίς να λείπουν 
οι εξαιρέσεις. Ιδρύεται Παιδικό Μουσείο στη Βοστόνη, πρότυπο για τη δημιουργία των 
επόμενων, το οποίο παρακινεί τους μικρούς επισκέπτες να ανακαλύψουν και να 
«ζωντανέψουν» τα εκθέματα. Οι πρακτικές αυτών των πρωτοπόρων Μουσείων 
θεμελιώνονται στην αρχή ότι οι επισκέπτες μαθαίνουν μέσα από τα εκθέματα που 
προωθούν την ανακάλυψη και την ενεργό συμμετοχή (Χορταρέα, 2002). Το 1951 το ICOM 
και η UNESCO ξεκινούν τη «Σταυροφορία των Μουσείων», εδραιώνοντας όλο και 
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περισσότερο των παιδαγωγικό ρόλο των Μουσείων και διοργανώνοντας ειδικά συνέδρια 
και σεμινάρια.  
 
Η κατάσταση στην Ελλάδα 
Μολονότι στην Ευρώπη και στην Αμερική ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα είχε 
συνειδητοποιηθεί η δυνατότητα του Μουσείου να λειτουργεί ως εκπαιδευτικός φορέας και 
χώρος μάθησης, οι νέες αυτές ιδέες άργησαν να επηρεάσουν την ελληνική πραγματικότητα. 
 Στην Ελλάδα η Μουσειοπαιδαγωγική Επιστήμη έχει γίνει γνωστή εδώ και τέσσερις σχεδόν 
δεκαετίες και έκτοτε το ενδιαφέρον γύρω από την Μουσειακή Αγωγή και την εκπαιδευτική 
αξιοποίηση του Πολιτισμού και της υλικής κληρονομιάς αυξάνεται συνεχώς στον 
εκπαιδευτικό χώρο. 

Στον τόπο μας οι πρώτες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση του Μουσείου 
εντοπίζονται στα τέλη της δεκαετίας 1970 και τις αρχές της δεκαετίας 1980. Την αρχή έκανε 
το Μουσείο Μπενάκη το 1978, το οποίο, με αφορμή το Παγκόσμιο Έτος Παιδιού, σχεδίασε 
ειδικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα. Δέκα χρόνια αργότερα (1988) ιδρύθηκε από το 
Υπουργείο Πολιτισμού στην Πλάκα το Κέντρο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και το 1987 το 
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Ακρόπολης (Ζάχου-Καλκούνου, 2006).  

Με σύνθημα «όταν το Σχολείο δεν πάει στο Μουσείο, τότε το Μουσείο πηγαίνει στο 
Σχολείο», το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης φτιάχνει την πρώτη Μουσειοσκευή, 
εξυπηρετώντας έτσι Σχολεία και μαθητές που δεν είχαν πρόσβαση στα Μουσεία. Την ίδια 
χρονιά ιδρύεται το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο, το οποίο ακόμα και σήμερα σημειώνει 
αξιόλογη παιδαγωγική δράση (Χορταρέα, 2002: 179-188).  

Το 1988 αποτελεί έτος ορόσημο, λόγω της Διεθνούς Συνάντησης C.E.C.A. με θέμα 
«Ίδρυση, Οργάνωση, Λειτουργία Εκπαιδευτικών Τμημάτων». Από το 1990 μετατρέπεται σε 
ετήσιο θεσμό με το μήνυμα «Ανοικτό Μουσείο-Ανοικτό Σχολείο». Το πρώτο σεμινάριο 
«Μουσείο-Σχολείο» διοργανώνεται το 1990 στο Ναύπλιο από το ICOM και την UNESCO με 
τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Πολιτισμού, με στόχο τη 
σύνδεση Μουσείων και Σχολείων και ακολουθούν σεμινάρια στην Πάτρα (1993), στα 
Γιάννενα (1994), στην Καλαμάτα (1997) και στην Καβάλα (2002) (Χατζηνικολάου, 2002: 101-
108).  

Μια ακόμα αξιομνημόνευτη προσπάθεια υπήρξε το πρόγραμμα «ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση 
και Πολιτισμός», το οποίο εφαρμόστηκε πειραματικά σε Δημοτικά Σχολεία (1995-2001), με 
στόχο να αναδείξει την πολιτιστική παράμετρο της Εκπαίδευσης με πολλές μορφές και να 
δημιουργήσει ένα δίκτυο σχολείων που θα έρχονταν σε επαφή με χώρους πολιτιστικής 
αναφοράς (Μουσεία, Βιβλιοθήκες, Θέατρα κ.ά.) (Ζαφειράκου, 2000: 29-34). Την ίδια χρονιά 
ξεκίνησε και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Το Σχολείο υιοθετεί ένα Μνημείο», αποσκοπώντας 
να δημιουργήσει μια σχέση διάρκειας μεταξύ μαθητών και μνημείων και να ενσωματώσει 
στη σχολική ζωή τα Μνημεία και γενικότερα τον Πολιτισμό (Χατζηνικολάου, 2002:101-108). 

Τη τελευταία δεκαετία η χώρα μας φαίνεται να έχει επενδύσει στις παρεχόμενες 
εκπαιδευτικές υπηρεσίες των Μουσείων και, ως εκ τούτου, παρουσιάζεται ποσοτική και 
ποιοτική ανάπτυξη των Μουσειοπαιδαγωγικών Προγραμμάτων που απευθύνονται σε 
παιδιά. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε λόγο για την καθιέρωση της μελέτης και της 
αξιοποίησης της Μουσειοπαιδαγωγικής Επιστήμης.  
 
Θεωρίες μάθησης και Μουσειοπαιδαγωγική 
Οι αλλαγές στο χώρο των παιδαγωγικών αντιλήψεων δεν άφησαν ανεπηρέαστη τη μάθηση 
μέσα στο Μουσείο ούτε το σχεδιασμό των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Ιδιαίτερο 
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ενδιαφέρον έχει η σχέση της Μουσειακής Αγωγής και ειδικότερα των Εκπαιδευτικών 
Προγραμμάτων με τις θεωρίες μάθησης, αλλά και ο τρόπος που τα παιδιά μαθαίνουν σε 
ένα πλαίσιο μη τυπικής εκπαίδευσης.  

Η έννοια της μάθησης ως απόκτηση γνώσεων υπάρχει στη βάση της διδακτικής 
προσέγγισης σε κάθε Μουσείο, με διαφορετικό όμως τρόπο από εκείνον κατά τον οποίο ο 
δάσκαλος μεταδίδει γνώσεις και ο μαθητής τις απορροφά παθητικά (Σπαθάρη-Μπεγλίτη, 
2002: 213-218). Η μετάβαση από την προσφορά στην πρόσκτηση των γνώσεων και η 
παραδοχή ότι η γνώση δεν είναι αντικειμενική και έξω από το άτομο οδήγησαν από τη 
Συμπεριφοριστική θεωρία και την θεωρία της ανακάλυψης στον Εποικοδομισμό (Δάλκος, 
2000: 27-29). 

Ήδη από πολύ νωρίς ο John Dewey με το κίνημα της προοδευτικής εκπαίδευσης 
επηρέασε την εξέλιξη της Μουσειοπαιδαγωγικής. Εισήγαγε την έννοια της εμπειρίας, της 
προσωπικής επαφής, της δοκιμής, της ανάπτυξης δημιουργικών ικανοτήτων, τα οποία 
αποτελούν αφετηρία της μάθησης. Ακόμη και η θεωρία της Montessori επηρέασε και 
εισήγαγε εναλλακτικές μεθόδους προσέγγισης των εκθεμάτων. Σύμφωνα με αυτή, το 
Μουσείο οφείλει να παρέχει τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής, να προσφέρει ποικίλα 
ερεθίσματα και να παρακινεί τα παιδιά να εξερευνήσουν και να μάθουν παίζοντας 
(Νικονάνου, 2012).  

Η αυταρχική όμως μετάδοση των γνώσεων, που στόχο είχε τη μηχανική μάθηση, έδωσε 
τη θέση της σε πιο σύγχρονες θεωρίες της Γνωστικής Ψυχολογίας. Η γνώση ενός 
αντικειμένου εδραιώνεται όταν αυτό εντάσσεται στα ήδη υπάρχοντα νοητικά σχήματα. Η 
μάθηση είναι μια ενεργητική διαδικασία που επιτυγχάνεται μέσα από την αμφίδρομη 
επικοινωνία του ατόμου με το περιβάλλον (Τράντα, 2013: 52-59). Πέρα από αυτό, οι 
θεωρίες της Γνωστικής Ψυχολογίας παραδέχονται ότι κάθε άτομο μαθαίνει με διαφορετικό 
τρόπο και ρυθμό. Ως εκ τούτου, παρατηρείται μια στροφή στο χώρο των Μουσείων από τις 
ξεναγήσεις και την αφήγηση έτοιμων γνώσεων, στα συμμετοχικά Εκπαιδευτικά 
Προγράμματα και στη συμμετοχή των μαθητών στη δόμηση της μουσειακής εμπειρίας 
(Τζιαφέρη, 2005: 44-45). 

Ουσιαστική εφαρμογή στη Μουσειοπαιδαγωγική εμφανίζει οπωσδήποτε ο 
Εποικοδομισμός της γνώσης του Lev Vygotsky. Το Μουσείο, αντίθετα από το Σχολείο, 
προσφέρει αποσπασματικές γνώσεις, ευνοεί τη διαθεματικότητα, την ομαδοκεντρική 
μάθηση και την επικοινωνία, που πραγματοποιούνται σε ένα κοινωνικό και πολιτισμικό 
περιβάλλον (Νάκου, 2001: 199-203). 

Περισσότερο όμως από κάθε άλλη θεωρία, ο Κονστρουκτιβισμός βρίσκει μεγαλύτερη 
απήχηση στα Μουσειοπαιδαγωγικά Προγράμματα. Το Μουσείο αποτελεί έναν πλούσιο 
χώρο για μάθηση, που περιλαμβάνει ποικίλα κοινωνικοπολιτισμικά πλαίσια. Ένα 
κονστρουκτιβιστικά οργανωμένο Μουσείο έχει τη δυνατότητα να συνδυάσει διαφορετικούς 
τρόπους μάθησης, να κινητοποιήσει όλες τις αισθήσεις και να δώσει ευκαιρίες 
αλληλεπίδρασης με τα εκθέματα (Hooper-Greenhill, 199:47-49). 

 Μέσα από μια διαδικασία ενεργητικής μάθησης σε φυσικό, νοητικό, συναισθηματικό 
και κοινωνικό επίπεδο και μέσω της χρήσης των αντικειμένων, μπορούν τα παιδιά να 
αντλήσουν πληροφορίες με διαφορετικό τρόπο. Σε αυτή την περίπτωση, τα παραγόμενα 
μηνύματα βασίζονται στις προϋπάρχουσες γνώσεις και συνδέονται με το ευρύτερο 
κοινωνικό περιβάλλον (Γκαζή, 2005: 3-11; Οικονόμου, 2003: 86-91). Ο μαθητής 
μεταβάλλεται σε καθοριστικό παράγοντα της μαθησιακής διαδικασίας, ενώ ο 
μουσειοπαιδαγωγός περιορίζεται στο να δίνει ώθηση στη συνεργασία των μαθητών και να 
διευκολύνει τη σύνδεση των γνώσεων (Τζιαφέρη, 2005: 44-45). 
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Στα Μουσειοπαιδαγωγικά Προγράμματα μπορεί να συνδυαστεί με την 
κονστρουκτιβιστική θεωρία και η θεωρία του Howard Gardner για την πολλαπλή 
νοημοσύνη. Ενώ το Σχολείο δίνει βαρύτητα στην γλωσσική και λογικο-μαθηματική ευφυΐα, 
το Μουσείο καταφέρνει να ενσωματώσει πολλούς τρόπους μάθησης και γνώσης, δομώντας 
δραστηριότητες που ανταποκρίνονται σε όλα τα είδη ευφυΐας. Δεδομένου μάλιστα ότι στο 
Μουσείο η μάθηση είναι οικειοθελής, στόχος του είναι να υποκινήσει όσο το δυνατόν 
περισσότερο το ενδιαφέρον και να προκαλέσει έκπληξη και απορία στους μαθητές, 
παρέχοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο κίνητρα για μάθηση (Οικονόμου, 2003). 

Παρόλα αυτά, καμία θεωρία μάθησης δεν μπορεί να εκληφθεί ως ιδανική για όλες τις 
περιπτώσεις. Κάθε φορά απαιτείται προσαρμογή των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στις 
ανάγκες και τη δυναμική της κάθε ομάδας. Εξάλλου, κανένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και 
κανένα μοντέλο μάθησης δεν μπορούν να εγγυηθούν από μόνα τους την επιτυχή μάθηση. 
Αυτή πάντα θα εξαρτάται από τα προσωπικά χαρακτηριστικά του μαθητή, τους τρόπους 
μάθησης και την επίδραση του κοινωνικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος (Γλύτση, 
Ζαφειράκου, Κακούρου-Χρόνη, & Πικοπούλου-Τσολάκη, 2002). Σε κάθε περίπτωση όμως, η 
επίσκεψη στο Μουσείο και η πραγματοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων οφείλει να 
αποτελεί μια ξεχωριστή εμπειρία με μορφωτικό και συνάμα ψυχαγωγικό χαρακτήρα 
(Χαλκιά, 2002: 297-307). 

Το ερώτημα βέβαια που τίθεται είναι ποιος είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία και το 
σχεδιασμό τους και, κυρίως, ποιος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της ποιότητας και της 
καταλληλότητας, εφόσον δεν υπάρχουν συστήματα αξιολόγησης (Νικονάνου, 2012: 62-72). 
Επίσης, γίνεται σαφές ολοένα και περισσότερο ότι η συνεργασία του Σχολείου με το 
Μουσείο και του εκπαιδευτικού με τον μουσειοπαιδαγωγό είναι απαραίτητη για την 
αποτελεσματικότερη εκπαιδευτική επίδραση του Μουσείου (Χαλκιά, 2002: 297-307).  
 
Μουσείο και Εκπαίδευση 
Το Μουσείο καλείται να διαδραματίσει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην Αγωγή και την 
Εκπαίδευση, λόγω της φύσης και των λειτουργικών δυνατοτήτων του. Υπερτερεί σε 
εποπτικότητα και θεματική συνολικότητα, προσφέροντας δυνατότητες συσχετισμού και 
κατανόησης των σχολικών γνώσεων και ανάπτυξης της κριτικής σκέψης. Επιπλέον, είναι 
ένας χώρος που επιτρέπει την καλλιέργεια της αισθητικής αγωγής, προσφέρει ευκαιρίες 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και συμβάλλει στην επίτευξη συναισθηματικών και 
ψυχοκινητικών σκοπών. Και όλα αυτά τα επιτυγχάνει μέσω βιωματικών προσεγγίσεων και 
ενεργητικών μεθόδων μάθησης (Τζιαφέρη, 2005: 30-45). 

Μολονότι τα ελληνικά Μουσεία δείχνουν τις τελευταίες δεκαετίες αυξανόμενο 
ενδιαφέρον για τον παιδαγωγικό τους ρόλο, παρατηρείται ότι η έρευνα για την ανάπτυξη 
Μουσειοπαιδαγωγικών Προγραμμάτων δεν αποτελεί προτεραιότητα ούτε των Μουσείων 
ούτε των Σχολείων (Δάλκος, 2002: 162-178). Ενώ τα Μουσεία έχουν τη δυνατότητα να 
συμβάλλουν στη μόρφωση και τη διαπαιδαγώγηση, παραμένουν σε απόσταση από το 
Σχολείο και δεν αναζητούν εποικοδομητικές και διαρκείς συνεργασίες με την εκπαιδευτική 
κοινότητα. Γι’ αυτό βέβαια ευθύνονται εξίσου το Σχολείο και το Μουσείο και η μεταξύ τους 
διάσταση (Σπαθάρη-Μπεγλίτη, 2002: 213-218). Αφενός, το Σχολείο, θεωρώντας τον εαυτό 
του επίσημο διαχειριστή της γνώσης, αντιμετωπίζει την επίσκεψη στο Μουσείο ως μια 
εξωδιδακτική δραστηριότητα, αφήνοντας αναξιοποίητες τις μουσειακές γνώσεις. Επιπλέον, 
οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν με δυσπιστία την αποτελεσματικότητα της μη 
ακαδημαϊκής προσέγγισης της γνώσης στα Μουσεία και δεν τα θεωρούν ισότιμα της 
εκπαιδευτικής κοινότητας. Αφετέρου, τα Μουσεία προτάσσουν την επιστημονικότητα της 
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γνώσης, που μπορούν να προσφέρουν, ανεξάρτητα από το Αναλυτικό Πρόγραμμα και 
πολλές φορές αντικρίζουν την εκπαιδευτική τους λειτουργία ως ευκαιριακή δραστηριότητα, 
την οποία εντάσσουν στην επικοινωνιακή πολιτική τους (Δάλκος, 2002). 

Έτσι, εμφανίζονται δύο διαφορετικές τάσεις από την πλευρά των δύο ιδρυμάτων. Το μεν 
Σχολείο βλέπει το Μουσείο ως ένα εργαλείο για την επίτευξη των σκοπών του 
Προγράμματος Σπουδών, το δε Μουσείο επιδιώκει να αποτελέσει έναν χώρο διαφορετικό 
από το Σχολείο και αρνείται να θυσιάσει το σκεπτικό και την φιλοσοφία του για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών του Σχολείου, προβάλλοντας ως πρωταρχικό του στόχο την 
εξοικείωση με τον Πολιτισμό και την αισθητική καλλιέργεια, καθώς και την ολόπλευρη 
ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών μέσα από βιωματικές δράσεις, επιδιώκοντας 
να ανοίξει νέους ορίζοντες (Νάκου, 2001: 199-203). 

Τίθεται λοιπόν το εξής δίλημμα: το Μουσείο αποτελεί προέκταση του Σχολείου και 
οφείλει να εναρμονίσει τα Εκπαιδευτικά Προγράμματά του στο Αναλυτικό Πρόγραμμα 
Σπουδών, ή το Μουσείο δρα ως ανεξάρτητος χώρος μάθησης και το Σχολείο υποχρεούται 
να προσαρμόσει τη διδασκαλία στο μουσειακό χώρο, βάσει του υλικού και των συλλογών 
που εκτίθενται (Νικονάνου, 2005: 18-25); Και μέχρι ποιο βαθμό το Μουσείο και το Σχολείο 
δρουν ανταγωνιστικά ή συνεργατικά; 

Έχοντας υπόψη αυτούς τους προβληματισμούς και τις δυσκολίες που υπάρχουν σε κάθε 
πλευρά, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η λύση είναι η συνεργασία μεταξύ των δύο 
φορέων, έτσι ώστε το Μουσείο να λαμβάνει υπόψη του την τυπική γνώση που μεταδίδει το 
Σχολείο και το Σχολείο με τη σειρά του να προσφέρει, με τη βοήθεια του Μουσείου, 
ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Δάλκος, 2000: 27-29).  

Το Μουσείο δεν μπορεί να αποτελεί σε καμία περίπτωση υποκατάστατο του Σχολείου 
και δεν πρέπει να καλείται να καλύψει τις απαιτήσεις του σχολικού Προγράμματος. 
Αντίθετα, η προέκτασή του στο χώρο της εκπαίδευσης οφείλει να καλύψει κενά, τα οποία 
το Σχολείο δεν δύναται από μόνο του να αντιμετωπίσει, όπως είναι η ενεργοποίηση της 
ευαισθησίας και η αισθητική απόλαυση (Καλούρη-Αντωνοπούλου, 1988: 42-46). Απώτερος 
στόχος του Μουσείου είναι να προσφέρει στα παιδιά μοναδικές, ευχάριστες και 
μορφωτικές εμπειρίες, για τις οποίες θα μιλούν γυρνώντας στο σπίτι (Δάλκος, 2000: 27-29; 
Σπαθάρη-Μπεγλίτη, 2002: 213-218). Καταβάλλεται έτσι μια προσπάθεια διαφοροποιημένης 
σύνδεσης του Μουσειολογικού Προγράμματος με τα σχολικά μαθήματα και επίτευξη 
μορφωτικής συνεργασίας μεταξύ Σχολείου και Μουσείου.  

Ωστόσο, κοινή παραδοχή είναι ότι απαιτείται ακόμα έρευνα και μελέτη πάνω στον 
παιδαγωγικό σχεδιασμό των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και στις εκπαιδευτικές-
διδακτικές μεθόδους. Απαραίτητη είναι και η συνεργασία μεταξύ δασκάλου και 
μουσειοπαιδαγωγού για την εκπόνηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, το 
σχεδιασμό και την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και για τη βελτίωση της 
ποιότητας του μορφωτικού έργου που λαμβάνει χώρα στο Μουσείο. 
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Περίληψη 
Η παρούσα μελέτη χωρίζεται σε δύο επίπεδα: α) στην παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου της καλλιέργειας 
πρακτικών γραμματισμού στο πλαίσιο της διδασκαλίας της γλώσσας και β) στην αξιολόγηση των σχολικών 
εγχειριδίων του γυμνασίου με κριτήριο την αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών που αναπτύσσονται στο 
θεωρητικό πλαίσιο. Βασικός στόχος της σύγχρονης εκπαίδευσης είναι η εμπλοκή των μαθητών σε 
δραστηριότητες καλλιέργειας του κοινωνικού και του κριτικού γραμματισμού τους. Σύμφωνα με το θεωρητικό 
πρότυπο του Kern, ο γραμματισμός νοείται σε τέσσερις διαστάσεις: γλωσσική, σημειωτική, γνωστική, που 
αφορά τη σχηματική γνώση και τις παραγωγικές και προσληπτικές στρατηγικές, και κοινωνικοπολιτισμική. 
Σύμφωνα με τις θεωρητικές προσεγγίσεις της κοινωνικής σημειωτικής και της συστημικής-λειτουργικής 
γλωσσολογίας, κρίνεται απαραίτητο μέσω της γλωσσικής διδασκαλίας να ασκούνται οι μαθητές στη 
δημιουργία νοήματος σε διαπροσωπικό, αναπαραστατικό και κειμενικό επίπεδο μέσω των κατάλληλων 
επιλογών σε τέσσερις άξονες, οι οποίοι ταυτίζονται με τις διαστάσεις του γραμματισμού:  μορφοσυντακτικό, 
κειμενικό και λεξιλογικό, σημειωτικό, γνωστικών στρατηγικών και δηλωτικής ή διαδικαστικής γνώσης, 
κοινωνικοπολιτισμικό σε επίπεδο κυρίαρχων λόγων και ιστοριών. Με βάση το συγκεκριμένο θεωρητικό 
πλαίσιο, στη γλωσσική εκπαίδευση στο σύγχρονο σχολείο θεωρείται χρήσιμο: α) να διδάσκεται η γραμματική 
βάσει των πιθανολογικών και όχι βάσει των κατευθυντικών/ ντετερμινιστικών προσεγγίσεων, β) να 
εμπλέκονται οι μαθητές σε δραστηριότητες παραγωγής λόγου μέσω του συνθετικού/ ολιστικού προτύπου, 
στο οποίο συνδυάζονται οι κύριες αρχές των προϋπαρχόντων μοντέλων θεώρησης του κειμένου ως 
προϊόντος, του κειμενοκεντρικού προτύπου και του διαδικαστικού προτύπου και γ) να εφαρμόζεται στην 
κατανόηση του κειμένου το κριτικό ερμηνευτικό πρότυπο σε προαναγνωστικό, κυρίως αναγνωστικό και μετα - 
αναγνωστικό επίπεδο. Μέσω της ανάλυσης του περιεχομένου των εγχειριδίων νεοελληνικής γλώσσας του 
γυμνασίου διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: α) η διδασκαλία της παραγωγής λόγου κρίνεται εκσυγχρονισμένη 
μέσω της ικανοποιητικής εφαρμογής του συνθετικού προτύπου, β) η διδασκαλία της πρόσληψης λόγου 
θεωρείται παρωχημένη και αναποτελεσματική και γ) η εφαρμογή των αρχών διδασκαλίας των πιθανολογικών 
γραμματικών είναι μερική και αποσπασματική.  
 
Λέξεις κλειδιά: γραμματισμός, επιλογές, δημιουργία νοήματος, κοινωνική σημειωτική 
 
1. Θέμα της εισήγησης: κριτική επισκόπηση των εγχειριδίων νεοελληνικής γλώσσας του 
γυμνασίου 
Το έτος 2007 δημοσιεύθηκαν και άρχισαν να αξιοποιούνται ως εκπαιδευτικό υλικό για το 
μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας τα εγχειρίδια με τίτλο «Νέα Ελληνική Γλώσσα» για τις 
τρεις τάξεις του γυμνασίου. Στα συγκεκριμένα σχολικά βιβλία ακολουθούνται σε μεγάλο 
βαθμό οι μεθοδολογικές αρχές και εφαρμόζονται οι διδακτικοί σκοποί και στόχοι του 
Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών και των αναλυτικών 
προγραμμάτων σπουδών για τη νεοελληνική γλώσσα του 2003.  

Ωστόσο, το 2011 πραγματοποιήθηκε η δημοσίευση των νέων προγραμμάτων σπουδών 
για τη νεοελληνική γλώσσα, στα οποία συμπληρώνονται και σε κάποια σημεία 
αναθεωρούνται μερικώς οι αρχές, οι στόχοι και η μεθοδολογία των προηγούμενων 
προγραμμάτων σπουδών. Οι αρχές και η φιλοσοφία των προγραμμάτων σπουδών του 2011 
είναι αναπόφευκτο να υλοποιηθούν από τα υπάρχοντα σχολικά εγχειρίδια της γλώσσας, 
δηλαδή αυτά που τέθηκαν σε κυκλοφορία του 2007. Αναπόδραστα, λοιπόν, τίθεται το 
ερώτημα αν τα εγχειρίδια αυτά με βάση τη δομή, τον σχεδιασμό, την οργάνωση και το 
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περιεχόμενό τους είναι δυνατό να καλύψουν και να πραγματώσουν τους στόχους και τις 
διδακτικές προτάσεις των νέων προγραμμάτων σπουδών.  

Το συγκεκριμένο ερώτημα αποτελεί τον άξονα της παρούσας εισήγησης. Με άλλα λόγια, 
στη μελέτη αυτή εξετάζεται και διερευνάται ο βαθμός ανταπόκρισης και ευθυγράμμισης 
των εγχειριδίων της νεοελληνικής γλώσσας του γυμνασίου με τη στοχοθεσία και τις αρχές 
των προγραμμάτων σπουδών του 2011.  

 
2. Κριτήρια αξιολόγησης των εγχειριδίων της νέας ελληνικής γλώσσας του γυμνασίου 
Όπως προαναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, κεντρικός άξονας της επισκόπησης των 
εγχειριδίων του 2007 είναι ο βαθμός της συνάφειας του περιεχομένου τους με τις αρχές 
γλωσσικές διδασκαλίας που προτείνονται στα προγράμματα σπουδών του 2011. Συνεπώς, 
θεωρείται απαραίτητη η παρουσίαση και η ανάλυση της φιλοσοφίας των συγκεκριμένων 
προγραμμάτων σπουδών, η οποία πραγματοποιείται στην ακόλουθη υποενότητα, ώστε να 
καταστούν κατανοητοί οι άξονες και τα κριτήρια αξιολόγησης των σχολικών βιβλίων της 
γλώσσας.  
 
2.1. Οι διαστάσεις του γραμματισμού των μαθητών ως βασικού στόχου της γλωσσικής 
διδασκαλίας 
Όπως ρητά ή υπονοουμένως δηλώνεται στα προγράμματα σπουδών του 2011, κύριος 
στόχος της διδασκαλίας της γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι η εμπλοκή των 
μαθητών σε δραστηριότητες καλλιέργειας πρακτικών διάφορων μορφών γραμματισμού: 
του γλωσσικού γραμματισμού, του λειτουργικού γραμματισμού, του κριτικού 
γραμματισμού, του ψηφιακού γραμματισμού και του πολυτροπικού γραμματισμού. 
Σύμφωνα με τη θεωρητική αντίληψη του Kern, η καλλιέργεια πρακτικών γραμματισμού των 
μαθητών νοείται σε τέσσερις διαστάσεις, οι οποίες είναι οι ακόλουθες (Kern, 2000: 25-39):  
1. Σημειωτική (semiotic): για την παραγωγή και την κατανόηση λόγου θεωρείται 

απαραίτητη η γνώση των σημειωτικών πόρων (semiotic resources), γλωσσικών, 
οπτικών, τυπογραφικών, ηχητικών τόσο ως υλικών συστημάτων αναπαράστασης 
νοήματος (media), όσο και ως μέσων δημιουργίας νοήματος, αναπαραστατικού, 
διαπροσωπικού / συναισθηματικού και κειμενικού, ως υφολογικών δεικτών (modes) με 
δεδομένα χαρακτηριστικά σημείωσης, δυνατότητες και συνυποδηλώσεις στο πλαίσιο 
συγκεκριμένου καταστασιακού, επικοινωνιακού, κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου 
δημιουργίας και μετάδοσης νοήματος, στο οποίο η επικοινωνία και τα σημειωτικά 
συστήματα διέπονται από ιστορικά και κοινωνικά προσδιορισμένες συμβάσεις.  

2. Γλωσσική (linguistic): επίσης, βασική προϋπόθεση αποτελεσματικής εφαρμογής 
παραγωγικών κα προσληπτικών δεξιοτήτων είναι η γνώση του μορφοσυντακτικού 
συστήματος και του λεξιλογίου της γλώσσας, όπως και των γλωσσικών, των υφολογικών 
και των δομικών συμβάσεων της παραγωγής κειμένων, τα οποία ανήκουν σε 
συγκεκριμένα είδη λόγου και σε διαφορετικούς κειμενικούς τύπους.  

3. Γνωστική (cognitive): επιπρόσθετα, η σχηματική γνώση του κόσμου, της 
πραγματικότητας και των βασικών πτυχών της (schematic world knowledge), η 
ενημέρωση για βασικά θέματα της επικαιρότητας και για κύρια διαχρονικά ζητήματα 
που αφορούν τους ανθρώπους και τους λαούς (topic knowledge), η κατανόηση της 
κοινωνίας και των θεσμών της, όπως και του κοινωνικοπολιτισμικού περιβάλλοντος 
(sociocultural knowledge), συνιστούν βασικές προϋποθέσεις συγγραφής και ερμηνείας 
κειμένων ως δηλωτική γνώση (declarative knowledge) που ανακαλείται στο πλαίσιο της 
συγγραφικής και της αναγνωστικής διαδικασίας. Επιπλέον, οι γνωστικές και 
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μεταγνωστικές στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι φυσικοί ομιλητές για την παραγωγή 
και την κατανόηση λόγου αποτελούν βασικό πυλώνα της γνωστικής παρακαταθήκης και 
κύρια έκφανση της διαδικαστικής γνώσης (procedural knowledge) των μελών δεδομένης 
επικοινωνιακής κοινότητας.  

4. Κοινωνικοπολιτισμική (sociocultural): παράλληλα, η συνειδητοποίηση από τους 
ομιλητές ότι οι πρακτικές γραμματισμού, οι διαδικασίες και οι μορφές ανάγνωσης και 
συγγραφής κειμένων είναι κοινωνικοπολιτισμικά προσδιορισμένες δράσεις, 
συνδεδεμένες με την πορεία και τις ιστορικο-κοινωνικά προσδιορισμένες συμβάσεις 
γραμματισμού στο πλαίσιο κάθε κοινότητας, με τις ιστορίες (stories) για πρόσωπα και 
κοινωνικές καταστάσεις και τους λόγους (discourses) ως μορφές σκέψης, λόγου και 
δράσης συγκεκριμένων ομάδων σε συγκεκριμένα κοινωνικά πεδία αποτελεί βασική 
προϋπόθεση επικοινωνιακής δραστηριότητας σε ορισμένη επικοινωνιακή κοινότητα. 
Τέλος, η διάσταση των πρακτικών γραμματισμού ως κριτικής επισκόπησης και 
αξιολόγησης αφενός των κυρίαρχων μορφών γραμματισμού σε μία κοινότητα, 
αφετέρου της γλώσσας ως μηχανισμού και εργαλείου κατασκευής νοήματος και 
κοινωνικών σχέσεων όσο και των ίδιων των κοινωνικών δομών και των μηχανισμών 
ελέγχου στο πλαίσιο της κοινότητας αυτής είναι εξίσου σημαντική στη σύγχρονη εποχή 
της επανάστασης της υψηλής τεχνολογίας και της κοινωνίας της πληροφορίας και της 
πρόσβασης στη γνώση (critical literacy).  

Όπως φαίνεται και στην εικόνα 1, οι δραστηριότητες παραγωγής και πρόσληψης 
κειμένων συνδέονται άμεσα με τον συγγραφέα και τον αναγνώστη, όπως και με τα 
ηλικιακά, μορφωτικά και κοινωνικο-ιδεολογικά χαρακτηριστικά τους, τον σκοπό της 
συγγραφής και της ανάγνωσης συγκεκριμένου κειμένου, και το θέμα του κειμένου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 1 Η γεωμετρία του γραμματισμού: όψεις του γραμματισμούς ως επικοινωνιακής προϋπόθεσης 
(literacy as communication) 
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Προϋπόθεση για την υλοποίηση κάθε παραγωγικής ή προσληπτικής επικοινωνιακής 
δραστηριότητας (η οποία συμβολίζεται με τον ρόμβο στην εικόνα 1) είναι η εμπλοκή του 
συγγραφέα και του αναγνώστη σε διαδικασίες καλλιέργειας πρακτικών γραμματισμού όσον 
αφορά τις τέσσερις διαστάσεις που αναλύθηκαν ανωτέρω (οι οποίες συμβολίζονται με το 
τετράγωνο στην εικόνα 1). Για παράδειγμα, η γνώση και η επεξεργασία πληροφοριών 
σχετικών με το θέμα του κειμένου, συνδέεται με τη γνωστική και την κοινωνικοπολιτισμική 
διάσταση του γραμματισμού του πομπού και του δέκτη και, συγκεκριμένα, με τη δηλωτική 
του γνώση (declarative knowledge) για τον κόσμο, την κοινωνικοπολιτισμική κατάσταση, τις 
κυρίαρχες κοινωνικοπολιτισμικές αξίες και αρχές, τους κυρίαρχους λόγους και τις 
σπουδαιότερες στο συγκεκριμένο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο ιστορίες για πρόσωπα και 
καταστάσεις, οι οποίες αποτελούν τμήμα των γνωστικών σχημάτων περιεχομένου (content 
schemata) των μελών κάθε κοινωνικής, εθνοτικής και εθνικής ομάδας. Η υλοποίηση της 
παραγωγικής ή προσληπτικής πράξης (reading / writing task) συνδέεται με τα γνωστικά 
σχήματα μορφής των μελών μιας επικοινωνιακής κοινότητας, τα οποία αντανακλούν τη 
διαδικαστική γνώση των ομιλητών (procedural knowledge), δηλαδή τη γνώση των 
προσυγγραφικών, προαναγνωστικών, συγγραφικών, αναγνωστικών, μετασυγγραφικών και 
μετα-αναγνωστικών γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών που έχουν στη διάθεσή 
τους οι συγγραφείς και οι αναγνώστες κατά τη συγγραφή και κατανόηση κειμένων, όπως 
και με τις δομικές και γλωσσικές συμβάσεις των κειμενικών ειδών. Η επίτευξη των 
συγγραφικών και αναγνωστικών στόχων σε σχέση με τους συγκεκριμένους κάθε φορά 
συγγραφείς και αναγνώστες συσχετίζεται με την αποτελεσματική επιλογή και αξιοποίηση 
των μορφοσυντακτικών, λεξιλογικών, υφολογικών, κειμενικών και σημειωτικών δομών και 
συστημάτων, δηλαδή με τη σημειωτική και τη γλωσσική διάσταση του γραμματισμού. 
Τέλος, η αξιοποίηση των διαστάσεων του γραμματισμού των ομιλητών στο πλαίσιο 
υλοποίησης προσληπτικών και παραγωγικών δράσεων εξαρτάται από το 
κοινωνικοπολιτισμικό και το καταστασιακό πλαίσιο της παραγωγικής και της προσληπτικής 
διαδικασίας (το οποίο συμβολίζεται με τον κύκλο στην εικόνα 1).  

 
2.2. Ο ρόλος των επιλογών στην κατασκευή νοήματος 
Στο πρόγραμμα σπουδών για τη νεοελληνική γλώσσα του 2011 δίνεται ιδιαίτερη έμφαση 
στις γλωσσικές ποικιλίες: ειδικότερα, θεωρείται (και αναφέρεται ρητά και εμφατικά ότι 
είναι) βασικός στόχος της γλωσσικής εκπαίδευσης η συνειδητοποίηση από τους μαθητές 
του ρόλου, της επικοινωνιακής λειτουργίας και των κοινωνικοπολιτισμικών 
συνυποδηλώσεων των γεωγραφικών, κοινωνικών και υφολογικών ποικιλιών, τόσο σε 
φωνολογικό, μορφολογικό, συντακτικό, λεξιλογικό όσο και σε κειμενικό επίπεδο.  

Η συγκεκριμένη αντίληψη και διδακτική αρχή που υιοθετείται και διατυπώνεται στα 
προγράμματα σπουδών του 2011 πηγάζει από δύο σημαντικές θεωρητικές προσεγγίζεις 
στον χώρο της γλωσσολογίας και της γλωσσοδιδακτικής: 
1. Της συστημικής λειτουργικής γλωσσολογίας (systemic functional linguistics), την οποία 

εισήγαγε ο Halliday και ακολούθησαν σημαντικοί επιστήμονες, όπως οι Marin, Hasan 
και 

2. Της κοινωνικής σημειωτικής (social semiotics), την οποία θεμελίωσαν και υποστηρίζουν 
οι γλωσσολόγοι της Νέας Σχολής του Λονδίνου (New London Group), Kress, Gee, Cope, 
Fairclough και άλλοι.  

Κοινά στοιχεία των δύο αλληλοσχετιζόμενων και αλληλεπιδρωσών θεωριών είναι τα 
ακόλουθα (Kern, 2000: 52-59, 62-64; Young, 2011: 1065-1072):  
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1. Η γλώσσα, όπως και οι άλλοι σημειωτικοί πόροι, συνιστά σύστημα κατασκευής 
νοήματος, σχεδιασμού γνώσης (meaning making / meaning design).  

2. Μέσω της γλώσσας παρέχεται στους ομιλητές δυνατότητα πραγματοποίησης ενός 
συνόλου επιλογών (system of choices), τόσο σε επίπεδο νοήματος (αναπαραστατικού / 
αναφορικού, διαπροσωπικού / συνυποδηλωτικού, κειμενικού) όσο και σε επίπεδο 
μορφής / μορφοσυντακτικών και λεξιλογικών δομών, οι οποίες υπηρετούν τη νοηματική 
απόχρωση που έχει επιλεγεί. Οι πιθανές εναλλακτικές επιλογές που τίθενται στη 
διάθεση του ομιλητή (available designs / meaning potential) εξαρτώνται από το 
καταστασιακό περιβάλλον, δηλαδή διαφέρουν ανάλογα με την επικοινωνιακή 
περίσταση, η οποία συνδέεται με το κοινωνικοπολιτισμικό υπόβαθρο και ιστορία της 
κάθε γλωσσικής κοινότητας.  

3. Μέσω των συγκεκριμένων επιλογών που πραγματοποιούν οι ομιλητές σε κάθε 
επικοινωνιακή στιγμή, οι οποίες, όπως προαναφέρθηκε, εξαρτώνται από το 
κοινωνικοπολιτισμικό, το καταστασιακό και το επικοινωνιακό πλαίσιο, δημιουργούνται 
νοήματα, μετασχηματίζεται η γνώση και η κοινωνικοπολιτισμική πραγματικότητα, οι 
σημειωτικές πηγές και ανασχεδιάζεται το κοινωνικό και το επικοινωνιακό τοπίο 
(redesigning). Συνεπώς, μεταξύ των επιλογών του ομιλητή σε κάθε επίπεδο και του 
κοινωνικού, ιστορικού, επικοινωνιακού πλαισίου υφίσταται αμοιβαία αλληλεξάρτηση.  

4. Η αποτελεσματικότητα των επιλογών του κάθε ομιλητή συνδέεται άμεσα με την 
ποιότητα του γραμματισμού του και με τον βαθμό εμπλοκής του σε πρακτικές 
γραμματισμού συναφείς με το κοινωνικοπολιτισμικό και επικοινωνιακό πλαίσιο στο 
οποίο δρα.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Εικόνα 2. Πρακτικές γραμματισμού ως δημιουργία νοήματος μέσω επιλογών (literacy as design) 
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Όπως φαίνεται και στην εικόνα 2, με την καθεμιά από τις τέσσερις διαστάσεις του 

γραμματισμού συνδέονται οι επιλογές των ομιλητών σε συγκεκριμένα επίπεδα: γλωσσικά, 
σημειωτικά, γνωστικά, μεταγνωστικά. Κάθε επιλογή, επίσης, συσχετίζεται με συγκεκριμένη 
επικοινωνιακή λειτουργία και τα νοήματα που εξαρτώνται και απορρέουν από τη 
λειτουργία αυτή. Το κοινωνικοπολιτισμικό και καταστασιακό περιβάλλον (που στην εικόνα 
2, όπως και στην 1, συμβολίζεται με τον κύκλο) νοείται σε τρεις συνιστώσες: το πεδίο, τον 
τόνο και τον τρόπο / κανάλι. Κάθε συνιστώσα συνδέεται με συγκεκριμένη επικοινωνιακή 
λειτουργία: το πεδίο με την αναπαραστατική / αναφορική, ο τρόπος με την κειμενική και ο 
τόνος με τη διαπροσωπική / υφολογική. Στο πλαίσιο κάθε συνιστώσας, από κάθε διάσταση 
του γραμματισμού (ο οποίος συμβολίζεται με ένα τετράγωνο τριχοτομημένο σε τρία 
μικρότερα παραλληλόγραμμα, καθένα από τα οποία εντάσσεται σε μία συνιστώσα του 
περιβάλλοντος) πηγάζουν συγκεκριμένα είδη επιλογών, τις οποίες πραγματοποιεί ο 
ομιλητής σε κάθε επικοινωνιακή περίσταση. Για παράδειγμα, στη γλωσσική διάσταση του 
γραμματισμού, κάθε επιλογή από τις μορφολογικές ποικιλίες στο πλαίσιο της συνιστώσας 
της διαπροσωπικής λειτουργίας συνδέεται με υφολογικές συνυποδηλώσεις (γελ-ούσα / 
γέλ-αγα, κοιμ-ούνταν / κοιμ-όντουσαν), ενώ στο πλαίσιο της συνιστώσας της κειμενικής 
λειτουργίας συνδέεται με το είδος λόγου (γραπτό ή προφορικό κείμενο, λογοτεχνικό ή 
χρηστικό ή διοικητικό: κοιμ-όντουσαν / κοιμό-σαντε). Επίσης, στη γλωσσική διάσταση η 
επιλογή ανάμεσα στον ιστορικό ενεστώτα (ενεστώτα με παρελθοντική σημασία) και στον 
αόριστο στο πλαίσιο της διαπροσωπικής λειτουργίας συνδέεται με την απόπειρα ένταξης 
του αναγνώστη στον αφηγηματικό χρόνο και στην παρουσίαση των γεγονότων από τον 
συγγραφέα με μεγαλύτερη ενάργεια και ζωντάνια, ενώ στο πλαίσιο της κειμενικής 
λειτουργίας σχετίζεται με τους αφηγηματικούς κειμενικούς τύπους και με τα λογοτεχνικά 
κειμενικά είδη, τις προφορικές αφηγήσεις ή τις διηγήσεις προσωπικών συμβάντων. Στην 
ίδια διάσταση, τη γλωσσική, η επιλογή ανάμεσα στις συντακτικές δομές α) έμμεσο 
αντικείμενο – ρήμα – αντικείμενο (μου έκλεψαν το πορτοφόλι), β) άμεσο αντικείμενο - 
έμμεσο αντικείμενο – ρήμα (το πορτοφόλι μου έκλεψαν) και γ) άμεσο αντικείμενο – έμμεσο 
αντικείμενο – κλιτικό / αντωνυμική επανάληψη – ρήμα (το πορτοφόλι μου το έκλεψαν) στο 
πλαίσιο της διαπροσωπικής λειτουργίας συνδέεται με τη γνώση που έχει ο συνομιλητής 
σχετικά με το γεγονός το οποίο συνέβη στον πομπό ή με την ολική ή μερική άγνοια του 
γεγονότος αυτού και στο πλαίσιο της κειμενικής λειτουργίας έχει σχέση με το αν ο πομπός 
παρουσιάζει σε ουδέτερο ύφος μία νέα πληροφορία (πρόκειται για την α’ περίπτωση), αν 
προβάλλει με έμφαση αυτό που δηλώνεται από το αντικείμενο ή θέλει να το 
αντιπαραβάλλει με κάτι που λέχθηκε προηγουμένως (η β’ περίπτωση) ή αν έχει γίνει λόγος 
για αυτό που δηλώνεται από το αντικείμενο, το οποίο με αυτόν τον τρόπο έχει καταστεί 
γνωστό στους δέκτες, και ο πομπός δίνει μια νέα πληροφορία σχετιζόμενη με αυτό 
(πρόκειται για τη γ’ περίπτωση). Αναφορικά με τις κειμενικές επιλογές, η επιλογή αφήγησης 
ή επιχειρηματολογίας ως μέσο πειθούς του δέκτη συνδέεται τόσο με τη διαπροσωπική 
συνιστώσα των γλωσσικών επιλογών όσο και με την κειμενική συνιστώσα. Όσον αφορά τη 
σημειωτική διάσταση του γραμματισμού, η επιλογή αποκλειστικά γραπτού λόγου σε σχέση 
με την επιλογή εικόνας παράλληλα με τον γραπτό λόγο στο πλαίσιο της διαπροσωπικής 
διάστασης συνδέεται με την πιο ευσύνοπτη παρουσίαση πληροφοριών στον δέκτη, στοιχείο 
που τον διευκολύνει στην ανάγνωση λόγω της παρουσίασης των πληροφοριών στον χωρικό 
άξονα στο εικονικό κείμενο, ενώ στο πλαίσιο της κειμενικής διάστασης συνδέεται με τη 
δημιουργία πολυτροπικού κειμένου συγκεκριμένου κειμενικού είδους (π.χ. αφίσα). 
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3. Καλλιέργεια πρακτικών των διαστάσεων του γραμματισμού στο πλαίσιο της 
διδασκαλίας της γλώσσας 
Οι συνέπειες του ανωτέρω θεωρητικού πλαισίου, δηλαδή της διδακτικής διαδικασίας η 
οποία είναι εστιασμένη στην καλλιέργεια των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των μαθητών 
που σχετίζονται με την πραγματοποίηση αποτελεσματικών επιλογών σε σχέση με την 
περίσταση επικοινωνίας, για τη διδασκαλία της γλώσσας στην εκπαίδευση είναι οι 
ακόλουθες:  

Προκειμένου για τη διδασκαλία της γραμματικής: η διδασκαλία της γραμματικής, δηλαδή 
η παρουσίαση των μορφοσυντακτικών δομών, συστημάτων και λειτουργιών, δεν έχει 
απόλυτα μονοσήμαντο χαρακτήρα, με άλλα λόγια βάσει των θεωρητικών αρχών της 
κοινωνική σημειωτικής δε διδάσκονται στους μαθητές κατευθυντικού τύπου γραμματικές 
(deterministic grammars), στις οποίες η σχέση σημασίας και μορφής παρουσιάζεται 
αμφιμονοσήμαντη, δηλαδή μία μορφή να αντιστοιχεί αποκλειστικά σε μία σημασία. 
Αντίθετα, διδάσκονται πιθανολογικές γραμματικές (probabilistic grammars), στις οποίες 
παρουσιάζονται, περιγράφονται και αναλύονται οι δυνατότητες επιλογών που έχει ο κάθε 
ομιλητής σε σχέση με την πραγμάτωση συγκεκριμένων αναφορικών και συνυποδηλωτικών 
νοημάτων σε συγκεκριμένα επικοινωνιακά και κοινωνικοπολιτισμικά πλαίσια (McCarthy, 
2001: 126-127).  

Προκειμένου για τη διδασκαλία της παραγωγής γραπτού κειμένου: η παραγωγή γραπτού 
κειμένου που ανήκει σε συγκεκριμένο είδος λόγου και σε καθορισμένο κειμενικό τύπο 
διδάσκεται μέσω του συνθετικού προτύπου διδασκαλίας της παραγωγής λόγου (integrative 
coordinating model), με βάση τις θεωρητικές αρχές που αναλύθηκαν στην προηγούμενη 
ενότητα. Το πρότυπο αυτό είναι συνθετικό, γιατί περιλαμβάνει αρχές και μεθόδους από 
τρία προϋπάρχοντα διδακτικά πρότυπα (Kern, 2000: 180-186):  

1. Το πρότυπο διδασκαλίας του κειμένου ως προϊόντος (product – based approach): 
βάσει του προτύπου αυτού δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διδασκαλία των δομικών 
στοιχείων κάθε κειμενικού τύπου, με άλλα λόγια των ρητορικών ενοτήτων του, όπως 
και στη διδασκαλία των παραγράφων και των επιμέρους υποενοτήτων κάθε δομικής 
ενότητας.  

2. Το διαδικαστικό πρότυπο διδασκαλίας της παραγωγής λόγου (process – based 
approach): με βάση το συγκεκριμένο πρότυπο ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις τρεις 
φάσεις, στα στάδια της διαδικασίας παραγωγής λόγου: το προσυγγραφικό, το 
κυρίως συγγραφικό και το μετασυγγραφικό. Το προσυγγραφικό στάδιο συνδέεται 
με τον σχεδιασμό και την οργάνωση της παραγωγής λόγου, δηλαδή με τη συλλογή 
των ιδεών που αποτελούν το περιεχόμενο του κειμένου και την ταξινόμησή τους 
βάσει του δομικού του προτύπου. Το μετασυγγραφικό στάδιο συνδέεται με τη 
διόρθωση του κειμένου από τον ίδιο τον μαθητή, πριν από την παράδοσή του στον 
διδάσκοντα ως τελικού προϊόντος. Στο πλαίσιο του προσυγγραφικού και του 
μετασυγγραφικού σταδίου της διαδικασίας της παραγωγής κειμένων 
παρουσιάζονται και αναλύονται στους μαθητές οι αντίστοιχες προσυγγραφικές και 
μετασυγγραφικές στρατηγικές συλλογής υλικού (σχεδιάγραμμα, ερωτηματολόγιο, 
αυθόρμητη καταγραφή ιδεών, ιδεοθύελλα, συζήτηση, έρευνα σχετικών πηγών / 
πίνακας ελέγχου με κριτήρια αυτοδιόρθωσης, συζήτηση με τον διδάσκοντα ‘ή με 
συμμαθητές, μελέτη προτύπου κειμένου ή παρατηρήσεων του διδάσκοντος). Οι 
μαθητές μέσω της διδασκαλίας των στρατηγικών παραγωγής λόγου (strategies 
teaching) καθίστανται σε θέση να επιλέγουν σε κάθε περίσταση συγγραφής 
κειμένου τις καταλληλότερες προσυγγραφικές και μετασυγγραφικές στρατηγικές 
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αφενός βάσει των προσωπικών τους προτιμήσεων και αφετέρου με κριτήριο την 
επικοινωνιακή καταστασιακότητα και το είδος της παραγωγικής δραστηριότητας 
(task). Επομένως, στο πλαίσιο του διαδικαστικού μοντέλου παραγωγής λόγου 
καλλιεργούνται πρακτικές γραμματισμού που αφορούν τη διάσταση των σχημάτων 
μορφής και της επιλογής των στρατηγικών που σχετίζονται με την πραγματοποίηση 
της συγγραφικής δράσης, άρα με την ανάπτυξη και την εμπέδωση της διαδικαστικής 
γνώσης των μαθητών. Τέλος, κατά τη διάρκεια της τρίτης φάσης του διαδικαστικού 
προτύπου, της μετασυγγραφικής, οι μαθητές εμπλέκονται σε δράσεις καλλιέργειας 
πρακτικών γραμματισμού συναφών με τη γλωσσική διάσταση του γραμματισμού, 
καθώς στο πλαίσιο του συγκεκριμένου σταδίου οι μαθητές αξιολογούν τις 
γλωσσικές και υφολογικές επιλογές τους, και προβαίνουν σε σχετικές διορθώσεις σε 
επίπεδο έκφρασης και ορθογραφίας.  

3. Το κειμενοκεντρικό πρότυπο διδασκαλίας της παραγωγής λόγου (genre – based 
model): το πρότυπο αυτό συνδέεται με τη διδασκαλία των γλωσσικών, υφολογικών 
και δομικών συμβάσεων παραγωγής κειμένου δεδομένου κειμενικού τύπου, ο 
οποίος συνδέεται με συγκεκριμένο ή συγκεκριμένα είδη λόγου, στο πλαίσιο μιας 
επικοινωνιακής κοινότητας, κοινωνικοπολιτισμικά προσδιορισμένης, η οποία 
διέπεται από καθορισμένες αξίες, αρχές, κυρίαρχες ιδεολογικές παραδοχές και 
επικοινωνιακές συμβάσεις σχετιζόμενες με την ιστορία της ανταλλαγής μηνυμάτων 
και των πρακτικών γραμματισμού στη συγκεκριμένη κοινότητα.   

Προκειμένου για τη διδασκαλία κατανόησης κειμένου: η διδασκαλία της κειμενικής 
ανάγνωσης υλοποιείται βάσει του ερμηνευτικού κριτικού προτύπου, το οποίο λαμβάνει 
χώρα σε τρία στάδια (Kern, 2000: 116-117):  

1. Στο προαναγνωστικό στάδιο, κατά το οποίο οι μαθητές ανακαλούν τη σχετική με το 
θέμα προϋπάρχουσα γνώση τους με στόχο να την αξιοποιήσουν κατά τη φάση της 
κατανόησης και της ερμηνείας του κειμένου και δημιουργούν προσδοκίες σχετικές 
με το περιεχόμενο και τη μορφή του κειμένου. 

2. Στο κυρίως αναγνωστικό στάδιο, στο πλαίσιο του οποίου οι μαθητές διδάσκονται 
στρατηγικές αποκωδικοποίησης και κατανόησης του κειμένου, αναγνώρισης λέξεων 
και φράσεων, αξιοποίησης των συνοχικών μηχανισμών για την κατανόηση του 
κειμένου, συναγωγής συμπερασμάτων με βάση τη σύνδεση των γλωσσικών 
επιλογών του συγγραφέα του κειμένου και το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο της 
παραγωγής του (κυρίαρχοι λόγοι και ιστορίες) και άλλες σχετικές (καλλιέργεια 
πρακτικών κριτικού γραμματισμού μέσω διαδικασιών κριτικής ανάλυσης λόγου). 
Συνεπώς, κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού εμπλέκονται στην καλλιέργεια 
πρακτικών γραμματισμού που αφορούν τη γλωσσική, τη σημειωτική, τη γνωστική 
και την κοινωνικοπολιτική του διάσταση. 

3. Στο μετα-αναγνωστικό στάδιο, με άλλα λόγια στο στάδιο αξιοποίησης των 
πληροφοριών που έγιναν γνωστές και εμπεδώθηκαν κατά το προηγούμενο στάδιο.  

4. Στην ενότητα αυτή, λοιπόν, περιγράφηκαν και αναλύθηκαν οι συνέπειες της 
εφαρμογής των αρχών των προτύπων της κοινωνικής σημειωτικής και της 
συστημικής λειτουργικής γλωσσολογίας στη διδασκαλία της γραμματικής, της 
παραγωγής λόγου και της πρόσληψης κειμένων. Στην επόμενη ενότητα αναλύονται 
τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη διερεύνηση του βαθμού και της ποιότητας 
εφαρμογής και αξιοποίησης των αρχών και της μεθοδολογίας των συγκεκριμένων 
διδακτικών προτύπων στα σχολικά εγχειρίδια του γυμνασίου.  
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4. Αξιολόγηση των εγχειριδίων νεοελληνικής γλώσσας του γυμνασίου 
Στην προηγούμενη ενότητα, αναλύθηκε το θεωρητικό πλαίσιο και τα κριτήρια αξιολόγησης 
των σχολικών εγχειριδίων της νεοελληνικής γλώσσας του γυμνασίου του 2007. Στις δύο 
επόμενες υποενότητες παρουσιάζονται η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της 
διερεύνησης του βαθμού αξιοποίησης από τα συγκεκριμένα σχολικά βιβλία της φιλοσοφίας 
του θεωρητικού προτύπου της κοινωνικής σημειωτικής.  
 
4.1 Μεθοδολογία έρευνας 
Η μέθοδος της διερεύνησης του βαθμού εφαρμογής των κριτηρίων που αναλύθηκαν στην 
προηγούμενη ενότητα της παρούσας μελέτης από τα βιβλία γλώσσας του γυμνασίου είναι η 
ανάλυση του περιεχομένου τους. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε μελέτη και ανάλυση 
του περιεχομένου των εγχειριδίων νεοελληνικής γλώσσας του γυμνασίου με βάση τις 
ακόλουθες κατηγορίες: 
1. Μέθοδος και δραστηριότητες διδασκαλίας των μορφοσυντακτικών φαινομένων και 

λειτουργιών: διερεύνηση της εφαρμογής των αρχών των πιθανολογικών γραμματικών.  
2. Μέθοδος και δραστηριότητες διδασκαλίας της παραγωγής λόγου: διερεύνηση του 

βαθμού και της ποιότητας εφαρμογής των αρχών του διαδικαστικού προτύπου, του 
κειμενοκεντρικού προτύπου και του προτύπου θεώρησης του κειμένου ως προϊόντος. 

3. Μέθοδος και δραστηριότητες διδασκαλίας της ανάγνωσης κειμένου: διερεύνηση του 
βαθμού εφαρμογής του ερμηνευτικού προτύπου. 

 
4.2 Αποτελέσματα της έρευνας  
Από την ανάλυση του περιεχομένου των σχολικών εγχειριδίων της νεοελληνικής γλώσσας 
του γυμνασίου προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:  
1. Η διδασκαλία της γραμματικής μέσω των σχολικών εγχειριδίων δεν ευθυγραμμίζεται με 

τη φιλοσοφία και τις αρχές των πιθανολογικών γραμματικών. Συγκεκριμένα, η 
παρουσίαση των δυνατοτήτων των ομιλητών για πραγματοποίηση επιλογών στο 
μορφολογικό, το συντακτικό, το κειμενικό και το λεξιλογικό επίπεδο της γλώσσας με 
αντίστοιχες σημασιολογικές και υφολογικές συνυποδηλώσεις είναι μερική και 
αποσπασματική, με άλλα λόγια δε χαρακτηρίζεται από πληρότητα. Ειδικότερα, βασικές 
ποικιλίες και διτυπίες δεν παρουσιάζονται ούτε αναλύονται στο πλαίσιο της 
παρουσίασης της μορφολογικής δομής του ονόματος και του ρήματος, ενώ αντίστοιχες 
παρατηρήσεις θα μπορούσαν να διατυπωθούν και για μεγάλο αριθμό συντακτικών 
ποικιλιών. Επιπρόσθετα, σε ενότητες όπου περιγράφονται οι δυνατότητες επιλογών των 
φυσικών ομιλητών, οι επιλογές αυτές δεν συνδέονται με τις υφολογικές και 
σημασιολογικές συνυποδηλώσεις τους. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα δίνεται η 
παρουσίαση των δυνατών επιλογών των ομιλητών όσον αφορά τη δήλωση του χρόνου 
στην ενότητα όπου γίνεται πραγμάτευση των χρονικών προτάσεων στο εγχειρίδιο της γ’ 
γυμνασίου: στη συγκεκριμένη ενότητα, περιγράφονται οι τρόποι δήλωσης του χρόνου 
(με επίρρημα, με προθετική φράση, με μετοχή, με χρονική πρόταση), χωρίς να 
αναλύονται σε αναπαραστατικό, διαπροσωπικό και κειμενικό επίπεδο οι συνέπειες και 
οι συνυποδηλώσεις της κάθε επιλογής. Δηλαδή, όσον αφορά την αναπαραστατική 
συνιστώσα της σημασιολογικής διάσταση των επιλογών, κάθε επιλογή από τα 
μορφοσυντακτικά μέσα δήλωσης του χρόνου συνδέεται με διαφορετικό επίπεδο 
εξειδίκευσης, δηλαδή με δυνατότητα εμπλουτισμού της πληροφορίας που δίνεται μέσω 
του επιρρηματικού προσδιορισμού: λέγοντας ήρθα περπατητά ο ομιλητής παρουσιάζει 
τον τρόπο με τον οποίο ήρθε, ενώ αν επιλέξει μετοχή ή εμπρόθετο τύπο μπορεί να 
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εμπλουτίσει τη δήλωση του τρόπου (ήρθα περπατώντας γρήγορα, ήρθα με γρήγορο 
περπάτημα). Επίσης, σε διαπροσωπικό επίπεδο, η επιλογή της δήλωσης της 
επιρρηματικής λειτουργίας μέσω παράταξης, εξαρτημένης πρότασης ή μετοχής είναι 
πιο εμφατική (less backgrounding) σε σχέση με το επίρρημα ή την προθετική φράση 
(Μπαμπινιώτης, 2011: 22-23; Leech et al., 2006: 198-201). Τέλος, κατά την παρουσίαση 
και ανάλυση των κειμενικών τύπων ακολουθείται το παραδοσιακό και σε μεγάλο βαθμό 
ξεπερασμένο πρότυπο διάκρισης των κειμένων σε κείμενα αναφορικού και 
κατευθυντικού λόγου αντί για την περιγραφή της δυνατότητας επιλογών κειμενικών 
τύπων, όπως η περιγραφή και η αφήγηση, ως κειμένων που πραγματοποιούν 
αναφορικές ή κατευθυντικές λεκτικές πράξεις.  

2. Η διδασκαλία της παραγωγής γραπτού λόγου μέσω των νέων εγχειριδίων κρίνεται 
εκσυγχρονισμένη σε σχέση με το παρελθόν σε μεγάλο βαθμό. Τα κριτήρια εφαρμογής 
των αρχών της διδασκαλίας συγγραφής κειμένων με βάση τις πρακτικές γραμματισμού 
(literacy – based teaching) εφαρμόζονται σε μεγάλο ποσοστό στα νέα εγχειρίδια. 
Συγκεκριμένα:  

3. Οι αρχές του διαδικαστικού προτύπου αξιοποιούνται ουσιαστικά και αποτελεσματικά. Η 
συγγραφή κειμένων επιχειρείται σε προσυγγραφικό, κυρίως συγγραφικό και 
μετασυγγραφικό στάδιο. Οι μαθητές ωθούνται σε χρήση προσυγγραφικών και 
μετασυγγραφικών στρατηγικών στο πλαίσιο της συγγραφικής διαδικασίας. Αυτό που θα 
μπορούσε να βελτιωθεί στο μέλλον είτε μέσω παρεμβάσεων των φιλολόγων είναι ο 
εμπλουτισμός των στρατηγικών που εφαρμόζονται σε προσυγγραφικό και 
μετασυγγραφικό επίπεδο, καθώς αυτές που εφαρμόζονται κυρίως στα σχολικά βιβλία 
είναι η έρευνα πηγών και η συζήτηση σε προσυγγραφικό επίπεδο και η περιορισμένη 
λίστα ελέγχου σε μετασυγγραφικό. Επιπρόσθετα, θα ήταν χρήσιμη η εμπλοκή των 
μαθητών σε διαδικασίες πειραματικής επιλογής και εφαρμογής στρατηγικών, ώστε να 
διαφανούν και να αξιολογηθούν οι προτιμήσεις τους σε σχέση με τις δυνατότητές τους 
και τα συγγραφικά χαρακτηριστικά τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τη φιλοσοφία του 
διαδικαστικού προτύπου, η παραγωγή λόγου μέσω των νέων εγχειριδίων, έχει λάβει τα 
χαρακτηριστικά επίλυσης προβλήματος (problem - solving).  

Σύμφωνα με το πρότυπο θεώρησης του κειμένου ως προϊόντος, η διδασκαλία των 
παραγράφων και των δομικών στοιχείων και συστατικών των βασικών κειμενικών τύπων 
αποτελεί κύριο πυλώνα της διδασκαλίας της συγγραφής κειμένων. Ωστόσο, η εμπλοκή των 
μαθητών σε δραστηριότητες συγγραφής κειμενικών ειδών που στη σύγχρονη εποχή 
συνδέονται με πρακτικές ακαδημαϊκού γραμματισμού και με τον κοινωνικό γραμματισμό 
και ανέλιξη των μαθητών συνιστά στοιχείο που παρατηρείται στα σχολικά εγχειρίδια: 
συγκεκριμένα, οι μαθητές καλούνται σο πλαίσιο ατομικών ή ομαδοσυνεργατικών 
δραστηριοτήτων να συνθέσουν ερευνητικές εργασίες, δημοσιογραφικά και επιστημονικά 
άρθρα, πολυτροπικά κείμενα και λευκώματα, κείμενα δημοσιογραφικού λόγου. Συνεπώς, 
μέσω των δραστηριοτήτων των εγχειριδίων εξασκούνται στην κατανόηση, την 
αναπαραγωγή και τον ανασχεδιασμό των κυρίαρχων λόγων και με αυτόν τον τρόπο 
αξιοποιούνται και τα βασικά στοιχεία της κειμενοκεντρικής προσέγγισης της παραγωγής 
λόγου. Τέλος, είναι χρήσιμο να επισημανθεί ότι η σχηματική γνώση των μαθητών σε 
επίπεδο περιεχομένου καλλιεργείται μέσω των κειμένων των σχολικών εγχειριδίων σε 
ικανοποιητικό βαθμό στο πλαίσιο του δυνατού και το στοιχείο αυτό είναι θετικό, καθώς η 
συγκεκριμένη δηλωτική γνώση συνιστά προϋπόθεση συγγραφής αποτελεσματικών 
κειμένων και αποτελεί βασικό πυλώνα του γραμματισμού.  
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Κρίνεται σκόπιμη μία τελευταία παρατήρηση: ενώ οι κειμενικοί τύποι συνδέονται 
κάποιες φορές με τον σκοπό της συγγραφής τους και αναλύονται οι διαφορετικές 
γλωσσικές επιλογές των συγγραφέων ανάλογα με την επικοινωνιακή προθετικότητα (π.χ. 
υποκειμενική πρωτοπρόσωπη περιγραφή σε αντίθεση με την τριτοπρόσωπη αντικειμενική 
περιγραφή), δεν αναλύονται οι υποχρεωτικές ή οι προαιρετικές επιλογές γλωσσικών δομών 
και ρητορικών ενοτήτων / δομικών σχημάτων (π.χ. αξιολόγηση ή επιμύθιο στην αφήγηση) 
ανάλογα με τον αναφορικό ή τον κατευθυντικό χαρακτήρα των κειμένων.  

Αντιθέτως, η διδασκαλία της κατανόησης κειμένων δεν παρουσιάζει ανάλογες 
εκσυγχρονιστικές τάσεις με αυτή της σύνθεσης κειμένων. Συγκεκριμένα, προαναγνωστικό 
διδακτικό στάδιο αξιοποίησης και ενίσχυσης των προϋπαρχουσών γνώσεων σχετικών με το 
θέμα, τον κόσμο και το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο του κειμένου δεν υφίσταται σε καμία 
ενότητα και σε κανένα κείμενο. Κατά συνέπεια, οι μαθητές δεν εμπλέκονται σε 
δραστηριότητες αξιοποίησης των σχημάτων περιεχομένου που διαθέτουν, με άλλα λόγια 
της σχηματικής τους γνώσης, κατά την προσπάθεια κατανόησης και ερμηνείας του 
κειμένου, στοιχείο που δρα ανασταλτικά και υπονομευτικά στην πραγματοποίηση των 
συγκεκριμένων προσληπτικών δραστηριοτήτων. Επομένως, αυτό που καλλιεργείται κατά τη 
γλωσσική εκπαίδευση βάσει των σχολικών εγχειριδίων είναι οι δεξιότητες 
αποκωδικοποίησης και επιφανειακής κατανόησης μέσω απλών σχετικών ερωτήσεων. 
Επίσης, απουσιάζουν από τα εγχειρίδια σε μεγάλο βαθμό δραστηριότητες μέσω των 
οποίων οι μαθητές αξιοποιούν στρατηγικές κατανόησης των κειμένων μέσω αξιοποίησης 
των σχημάτων μορφής που διαθέτουν (συνοχικοί μηχανισμοί, δομικά σχήματα κειμενικών 
τύπων). Τέλος, η καλλιέργεια πρακτικών κριτικού γραμματισμού μέσω δράσεων σύνδεσης 
των γλωσσικών, υφολογικών, κειμενικών και σημειωτικών επιλογών του συγγραφέα και 
των επιδιώξεών του στο συγκεκριμένο κοινωνικο-ιδεολογικό πλαίσιο παραγωγής του 
κειμένου είναι εξαιρετικά περιορισμένη στη σύγχρονη γλωσσική εκπαίδευση.  
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Περίληψη 
Στη συγκρουσιακή και Σισύφειο πορεία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης με άλματα, καθιζήσεις, τραύματα, 
θαύματα και δράματα έχουν καταγραφεί έντονες, συχνά αδιάλλακτες, συγκρούσεις για τη γλώσσα αλλά και 
τα περιεχόμενα των σχολικών βιβλίων, ιδιαίτερα εκείνων με ιδεολογικοπολιτικό περιεχόμενο, όπως τα βιβλία 
γλώσσας, ιστορίας και θρησκευτικών. Πρόκειται για βιβλία που συνδέονται με την απόκτηση εθνικής και 
θρησκευτικής ταυτότητας. Στην παραπάνω εισήγησή μας θα εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας στα βιβλία 
σχολικής ιστορίας που κατά τη μεταπολεμική περίοδο προκάλεσαν έντονες αντιπαραθέσεις και συχνά 
αποσύρθηκαν. Τέτοιες περιπτώσεις αποτελούν τα βιβλία ιστορίας του Κ. Καλοκαιρινού, Ιστορία Ρωμαική και 
Μεσαιωνική, της Β΄ Γυμνασίου ΄1965, της Μ. Ρεπούση - '2006-2008', Ιστορία ΣΤ΄ Δημοτικού, Ιστορία του 
νεότερου και σύγχρονου κόσμου για τη Γ΄ Λυκείου ΄2002΄, του Γ. Κόκκκινου και ένα βιβλίο τοπικής Ιστορίας 
για την Αχαΐα, 1997/98. Με αφορμή αυτές τις συγκρούσεις θα επιχειρηθεί: α. Να αναδειχθεί η 
επιχειρηματολογία  και να ερμηνευθεί το συγκρουσιακό τοπίο της κάθε περιόδου κυκλοφορίας των βιβλίων 
και β. Να αναδειχθούν οι διαφορές από το ένα στο άλλο βιβλίο στο αφήγημα που αφορά σε κρίσιμους 
εθνικούς σταθμούς, όπως επανάσταση του 1821, μικρασιατική καταστροφή και εθνική αντίσταση. Η εισήγηση 
θα κλείσει με την εξαγωγή συμπερασμάτων. 
 
 

Γλυκιά μανούλα είσαι Κόμμα, 
Είσαι και ήλιος φωτεινός 

Μας μεγαλώνεις κάθε μέρα 
Με την αγάπη και το φως 

(από το βιβλίο Γλώσσα της Γ΄Δημοτικού για τα παιδιά της ελληνικής μειονότητας στη Νότια 
Αλβανία, 1987) 

 
Φεγγαράκι μου λαμπρό 
Φέγγε μου να περπατώ 

Να πηγαίνω στο σχολειό 
Να μαθαίνω γράμματα 
Του θεού τα πράγματα 

(από το αλφαβητάρι “Τα παιδάκια” των Δημ. Δούκα- Δημ. Δεληπέτρου κ.ά., εκδ. Ι. Σιδέρη 
1932 και ΟΕΣΒ, 1939) 
 
Εισαγωγικά 
Ξεκινώ με την ξεπερασμένη πλέον Ερβαρτιανή μέθοδο –στην εποχή των σπουδών μου 
Έυαγγέλιο Διδακτικής'- για να προκαλέσω το ενδιαφέρον σας και να υπογραμμίσω ήδη από 
την εισαγωγή μου ότι η σχολική γνώση, δηλαδή αυτή που διδάσκεται στο σχολείο δια 
μέσου κυρίως των αναλυτικών προγραμμάτων και των σχολικών βιβλίων και ιδιαίτερα πώς 
αυτή επιλέγεται, κατανέμεται, ιεραρχείται, μεταδίδεται και αξιολογείται, δεν είναι 
ουδέτερη (Καζαμίας, 1986). Η κάθε κοινωνία, με βάση τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες σε 
μια συγκεκριμένη εποχή, όπως αυτές εκφράζονται στο επίπεδο του κράτους, απαντά 
διαφορετικά στο ερώτημα που έθεσε ο Spencer, το 1858, 'Ποια γνώση έχει την πιο μεγάλη 

mailto:bouzakis@upatras.gr
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αξία;' Δεν είναι, γι' αυτό, τυχαίο ότι στο ωρολόγιο πρόγραμμα των δύο προαναφερομένων 
χωρών, στην μεν Αλβανία πρώτο μάθημα ήταν ο Μαρξισμός-Λενινισμός, ενώ στην Ελλάδα 
ήταν και παραμένουν τα Θρησκευτικά. Αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης 
ιεράρχησης της σχολικής γνώσης σε εντελώς διαφορετικά κοινωνικοπολιτικά και ιδεολογικά 
περιβάλλοντα . Στις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, και τις ελληνικές, βασική παραδοχή 
είναι ότι η σχολική γνώση έχει μια υπόσταση ανεξάρτητη, το πρόγραμμα είναι 'δεδομένο', 
όπως γράφει ο Michael Young (1976), ενώ η Maxine Greene (στο ίδιο) χαρακτηρίζει την 
αντίληψη αυτή 'μια κοινωνικά προκαθορισμένη και οργανωμένη γνώση που μεταδίδεται 
ανεξάρτητα από το διδασκόμενο, ο οποίος την κατακτά'. 

Επειδή στη συνέχεια της ανακοίνωσής μας θα αναφερόμαστε συχνά στη σχολική ιστορία 
και στους 'πολέμους' για τα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας, επιτρέψτε μου να κάνω 
εισαγωγικά τη διάκριση ανάμεσα στη σχολική, τη δημόσια (τον όρο πρώτος εισήγαγε ο 
Χάγκεν Φλάισερ) ή εκλαϊκευμένη ιστορία που νοείται ως εφαρμοσμένη εκδοχή της 
ακαδημαϊκής ιστορίας που κυρίως στο πλαίσιο της γίνονται οι 'πόλεμοι') και την 
ακαδημαϊκή ιστορία (Αθανασιάδης, 2015) . Στις μέρες μας, τα όρια ανάμεσα στη δημόσια 
και την ακαδημαϊκή ιστορία γίνονται όλο και πιο δυσδιάκριτα εξαιτίας της εμπλοκής των 
ακαδημαϊκών στο δημόσιο διάλογο. 
 
Eπισκόπηση βιβλιογραφίας 
Με το θέμα των σχολικών εγχειριδίων ασχολήθηκαν πολλοί ερευνητές κατά τη 
μεταπολιτευτική περίοδο. Την αρχή θα κάνει η Αννα Φραγκουδάκη, το 1977, με θέμα τα 
αναγνωστικά βιβλία και τα πρότυπα που αυτά προέβαλλαν. Στη συνέχεια θ' ακολουθήσουν 
πολλές και ενδιαφέρουσες εργασίες που από διαφορετικές οπτικές γωνίες (ιστορική, 
κοινωνιολογική κ.ά.) θα προσεγγίσουν τη σχολική γνώση (Αθανασιάδης, 2009; Καψάλης-
Χαραλάμπους, 2008; Κόκκινος, 2012; Βούρη-Γατσωτής, 2012; Κουλούρη, 1998; Kανταρτζή, 
2003; Μπουζάκης, 2015 κ.ά. Πρόσφατα (2015) θα κυκλοφορήσει το βιβλίο του Χάρη 
Αθανασιάδη για τα αποσυρθέντα βιβλία Ιστορίας (Καλοκαιρινού 1965; Κόκκινου 2002, 
Ρεπούση 2006-2008). 
 
Ερωτήματα 
Στην παρούσα ανακοίνωση θα επιχειρήσουμε ν’ απαντήσουμε στα παρακάτω ερωτήματα 
που υποκρύπτονται και στον τίτλο της ανακοίνωσής μας, δηλαδή: Πότε και για ποιους 
λόγους, δηλαδή με ποια επιχειρήματα, προκαλούνται 'πολεμικές συγκρούσεις' γύρω από τα 
σχολικά εγχειρίδια ιστορίας που συχνά φτάνουν μέχρι την απόσυρσή τους; Πότε, κατ' 
αντιδιαστολή, το τοπίο παραμένει ειρηνικό παρά την κυκλοφορία νέων βιβλίων σχολικής 
ιστορίας; 
 
Υποθέσεις 
Με βάση τα ερωτήματά μας καθώς και την επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, 
καταλήγουμε στις παρακάτω υποθέσεις: 
α. Συγκρούσεις- πόλεμοι για τα σχολικά εγχειρίδια ξεσπούν, όταν σ’ αυτά αμφισβητείται ο 
εθνοποιητικός και θρησκευτικός ρόλος της σχολικής ιστορίας, όταν αμφισβητείται η 
αδιάλειπτη συνέχεια του Ελληνισμού, δεν ωραιοποιείται ο 'εθνικός εαυτός' με τη 
δαιμονοποίηση του 'εθνικού άλλου', όταν αμφισβητούνται τα ιδεώδη του 
ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, όταν δεν διαιωνίζοναι οι εθνικοί μας μύθοι. 
β. Ειρήνη, αντίθετα, έχουμε όταν δεν υπάρχει αμφισβήτηση των παραπάνω. 
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Προϊστορικά 
Στην πολύπαθη, συγκρουσιακή και Σισύφειο (Καζαμίας, 2011 ) πορεία της νεοελληνικής 
εκπαίδευσης, τα παραδείγματα ασφυκτικού ιδεολογικοπολιτικού ελέγχου της σχολικής 
γνώσης είναι πολλά. Χαρακτηριστικά είναι αυτά των νομοθετικών πρωτοβουλιών για τη 
σχολική γνώση δύο δικτατοριών, του Μεταξά και της 7χρονης 1967-1974: η πρώτη, το 1937, 
θα καθιερώσει νομοθετικά τη λογική του ενός βιβλίου με την ίδρυση του ΟΕΣΒ, ενώ η 
δεύτερη επεξέτεινε, το 1969, τη φασιστική λογική του ενός, εγκεκριμένου από το 
Υπουργείο, συγγράμματος και στα ΑΕΙ. (Καψάλης -Χαραλάμπους,2008 και Δούκας, 2011 ) 
Αυτός ο φασισμός, εν έτει 2016. 'καλά κρατεί'. Όποιος υπουργός δοκίμασε να τον θίξει, 
έχασε κατά κράτος από συνασπισμένες 'προοδευτικές' δυνάμεις διδασκόντων και 
διδασκομένων που, υπερασπιζόμενοι, με διαφορετικό σκεπτικό το 'δωρεάν' ξεχνούν το 
'ενα'. Δεν είναι, τέλος, τυχαίο ότι, σε όλες τις περιπτώσεις ανατροπής εκπαιδευτικών 
μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα, τουλάχιστον μέχρι τη μεταπολίτευση (πρώτη (1910-1920) 
και δεύτερη (1928-1932) Βενιζελική περίοδος, κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου 1964/65- 
Μπουζάκης, 2011) με σημαιοφόρο τη συντηρητική παράταξη και τη 'φωλιά των 
γλωσσαμυντόρων', δηλαδή το πανεπιστήμιο Αθηνών, τα πρώτα 'θύματα΄ των ανατροπών 
ήταν τα καινοτόμα σχολικά βιβλία: θυμίζω το 'να καώσι', το 1921, και την αντικατάσταση 
των βιβλίων των μεταρρυθμίσεων του ύστερου Βενιζελισμού, 1928-1932 και της 
ανολοκλήρωτης και πλέον φιλοσοφημένης στον 20ό αιώνα μεταρρύθμισης, το 1964/65, 
των Γ. Παπανδρέου, Λ. Ακρίτα, Ε. Παπανούτσου και Ι. Κακριδή. Και, βέβαια, εκείνα τα 
βιβλία που θα προκαλούν τις μεγαλύτερες 'πολεμικές συγκρούσεις' ήταν τα βιβλία 
ιδεολογικοπολιτικού περιεχομένου (ιστορία, θρησκευτικά), δηλαδή αυτά που συνδέονταν 
με τη διαμόρφωση της εθνικής (εθνοποιητικός ρόλος της ιστορίας) και θρησκευτικής 
ταυτότητας με την υπεράσπιση της αδιάλειπτης συνέχειας του ελληνικού έθνους και των 
'ηρωικών σταθμών' του, όπως την καθιέρωσε η Ιστορία του Κων/νου Παπαρρηγόπουλου 
(1870) και τα ιδεώδη του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. 
 
Μεθοδολογικές – Θεωρητικές παραδοχές 
Στην εργασία μας, επειδή θα εξετάσουμε σχολικά εγχειρίδια διαφορετικών ιστορικών 
περιόδων, με εντελώς διαφορετικό κάθε φορά συγκείμενο, η κατάλληλη μέθοδος 
προσέγγισης είναι η ιστορική-συγκριτική ανάλυση, όπως την καθιέρωσε στη διεθνή 
επιστημονική κοινότητα ο Α. Καζαμίας (2002), με βασικά χαρακτηριστικά την αφήγηση και 
ιστόρηση γεγονότων, την αναζήτηση αιτίου αιτιατού,, την επιλεκτική χρήση 
εννοιών/θεωριών, την 'κατανόηση με φαντασία' (Carr ), την ποιοτική έρευνα και την 
ερμηνεία ('ερμηνεύουσα Ιστορία', Δερτιλής, 2005) 
Τα κείμενα των βιβλίων θα τα προσεγγίσουμε με τη βοήθεια της κριτικής ανάλυσης λόγου, 
όπως την όρισε ο Fairclough (1997). Μια τέτοια ανάλυση επιδιώκει τη συστηματική 
διερεύνηση, συχνά αδιαφανών, σχέσεων αιτιότητας (αίτιο-αποτέλεσμα) και καθορισμού 
ανάμεσα σε: 
α. Δια-λογικές πρακτικές, γεγονότα και κείμενα 
β. Ευρύτερες κοινωνικές και πολιτιστικές δομές, σχέσεις και διαδικασίες . Στην κριτική 
ανάλυση, ο λόγος αποτελεί συστατικό στοιχείο της κοινωνίας και διαμορφώνεται εντός 
συγκεκριμένου κοινωνικού πλαισίου . To κείμενο στο πλαίσιο αυτό, γίνεται αντιληπτό ως 
μια εκδήλωση κοινωνικής πράξης (socialaction), η οποία, σε μεγάλο βαθμό, καθορίζεται 
από την κοινωνική δομή (socialstrukture). Σύμφωνα με τον Janks (1997) 'τα κείμενα 
αποτελούν αποτυπώσεις κοινωνικά καθορισμένων λόγων, των οποίων οι διαδικασίες 
παραγωγής και υποδοχής είναι κοινωνικά προσδιορισμένες”. Μέσα από τη γλώσσα 
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κατασκευάζονται, νομιμοποιούνται και κατ' επέκταση 'φυσικοποιούνται' οι ιδεολογίες. Την 
αποφυσικοποίηση αυτών των ιδεολογιών επιδιώκει η κριτική ανάλυση λόγου, 
αναδεικνύοντας πώς καθορίζονται και αλληλεπιδρούν ο λόγος και οι κοινωνικές δομές. Με 
βάση τα παραπάνω, στην παρούσα ανακοίνωση δεν εστιάζουμε μόνο στο κείμενο αλλά και 
στις συνθήκες παραγωγής του,και, κυρίως στο ιστορικό πλαίσιο-συγκείμενο των περιόδων 
που γράφονται και εγκρίνονται τα εξεταζόμενα σχολικά εγχειρίδια. 
 
Το πραγματολογικό υλικό 
Τα βιβλία σχολικής Ιστορίας που θα μας απασχολήσουν παρακάτω είναι τα εξής: 
α. Κ. Καλοκαιρινού (1965), Ιστορία Ρωμαϊκή και Μεσαιωνική (εγχειρίδιο Β΄ Γυμνασίου) 
β. Ε. Καφετζή (1978) Ιστορία των νεότερων χρόνων (εγχειρίδιο ΣΤ΄ Δημοτικού) 
γ. Γ. Παπαγρηγορίου κ.ά. ((1997) Στα Νεότερα Χρόνια (εγχειρίδιο Ιστορίας ΣΤ΄ Δημοτικού) 
δ. Βιβλίο Τοπικής Ιστορίας για την Αχαϊα (1998). Πρόκειται για ένα πόνημα που δεν 
κυκλοφόρησε ποτέ και το συνέγραψε μία 15μελής επιστημονική επιτροπή με πρόεδρο τον 
τότε πρύτανη του πανεπιστημίου Πατρών Σταμάτη Αλαχιώτη και αντιπρόεδρο τον 
υπογράφοντα. 
ε. Γ. Κόκκινου κ.ά. (2002) Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου (εγχειρίδιο Ιστορίας 
της Γ΄ Λυκείου) 
στ. Μ. Ρεπούση κ.ά (2006) Στα νεότερα και σύγχρονα χρόνια (εγχειρίδιο Ιστορίας ΣΤ΄ 
Δημοτικού) 
ε. Ι. Κολιόπουλος κ.ά (2012) Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου (εγχειρίδιο 
Ιστορίας ΣΤ΄ Δημοτικού) 
 
Το ιστορικό πλαίσιο 
Τα εξεταζόμενα σχολικά εγχειρίδια και οι 'πόλεμοι' που προκαλούσαν μπορούν να 
κατανοηθούν και να ερμηνευτούν μόνο στο ιστορικό τους πλαίσιο και τις ασκούμενες, σε 
κάθε περίοδο, εκπαιδευτικές πολιτικές. Έτσι, το πρώτο εξεταζόμενο βιβλίο, αυτό του Κ. 
Καλοκαιρινού, γράφτηκε και κυκλοφόρησε στο πλαίσιο της αστικοδημοκρατικής 
γλωσσοεκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1964/65, κατά την οποία ξεκίνησε αλλά δεν 
ολοκληρώθηκε ο εκσυγχρονισμός και ο εξευρωπαϊσμός της σχολικής γνώσης με 
σημαντικούς πρωταγωνιστές, τον Ι. Κακριδή πρόεδρο στο Π.Ι. και τους σπουδαγμένους στην 
Ευρώπη Γ. Μαραγκουδάκη, Κ. Χάρη, Α. Μπενέκο, Α. Βουγιούκα κ.ά. Είναι γνωστό ότι (και) 
αυτή η μεταρρύθμιση αντιμετώπισε τη λυσσαλέα αντίσταση της τότε δεξιά παράταξης 
(ΕΡΕ), του Πανεπιστημίου Αθηνών, του συντηρητικού τύπου και άλλων συντηρητικών 
συλλογικοτήτων (Ενώσεις Φιλολόγων, Θεολόγων κ.λπ.). Και τα άλλα αποσυρθέντα βιβλία 
είχαν προκηρυχθεί και εγκριθεί κατά τη μεταπολιτευτική περίοδο (1974-2015) με 
κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, η προκήρυξη συγγραφής ενός βιβλίου συχνά γίνεται από μια 
κυβέρνηση αλλά η ολοκλήρωση και η κυκλοφορία του πραγματοποιείται από μια άλλη 
κυβέρνηση. Αυτό θα πρέπει να συνεκτιμάται πάντοτε στην ανάλυση και ερμηνεία των 
συγκρούσεων. Όμως, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε εδώ ότι η 
δρομολόγηση της συγγραφής καθώς και η έγκριση των καινοτόμων νέων βιβλίων σχολικής 
ιστορίας καθ' όλο τον 20ό αιώνα έγινε από τις φιλελεύθερες, φιλοευρωπαϊκές και 
εκσυγχρονιστικές κυβερνήσεις, κεντρώες ή κεντροαριστερές (Ελευθερίου Βενιζέλου, 
Γεωργίου Παπανδρέου, Κώστα Σημίτη) , ενώ οι αποσύρσεις, ως αποτέλεσμα πολέμων γύρω 
απ' αυτά, έγιναν από συντηρητικές-δεξιές κυβερνήσεις με εξαίρεση έναν υπουργό, τον 
Ευθυμίου, που στο πλαίσιο μιας λαϊκίστικης υπουργοκεντρικής πολιτικής, θα ανατρέψει τη 
μεταρρύθμιση Αρσένη και θ' αποσύρει και το βιβλίο Ιστορίας του Γ. Κόκκινου. Τα 
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υπογραμμίζουμε αυτά, γιατί δε συμφωνούμε ότι το συγκρουσιακό σχήμα αστική τάξη-
εργατική τάξη σε μια περιφερειακή χώρα, όπως η Ελλάδα, είναι πειστικό ερμηνευτικό 
σχήμα δια 'πάσαν νόσον'. Πρόκειται για άκριτη ελληνοποίηση ερμηνευτικών σχημάτων. 
Στην Ελλάδα, οι αδιάλλακτες συγκρούσεις έγιναν ανάμεσα στο συντηρητικό-
καθαρευουσιάνικο ρεύμα από τη μια και το φιλελεύθερο του εκπαιδευτικού δημοτικισμού 
από την άλλη, τουλάχιστον μέχρι τη μεταπολίτευση. 
 
Πόλεμος και ειρήνη για τα σχολικά εγχειρίδια σε εναλλαγή 
α. Η περίπτωση του βιβλίου του Καλοκαιρινού 
Όπως ήδη σημειώσαμε, το παραπάνω βιβλίο γράφτηκε με απευθείας ανάθεση από το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (θυμίζουμε με πρόεδρο τον Ιωάννη Κακριδή) στο πλαίσιο της 
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1964/65. Η μεταρρύθμιση αυτή θα πολεμηθεί λυσσαλέα 
από τους φορείς των καθαρευουσιάνων με έμφαση στη γλώσσα (δημοτική), τη διδασκαλία 
των αρχαίων από μετάφραση, τη στροφή στην ΤΕΕ, την 9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, 
το Π.Ι. κ.ά. Έτσι, στο πλαίσιο αυτής της πολεμικής, θα ενταχθεί και ο πόλεμος εναντίον του 
βιβλίου με το ίδιο ιδεολογικοπολιτικό οπλοστάσιο των συντηρητικών, δηλαδή την 
αμφισβήτηση της γλώσσας των αρχαίων μας προγόνων, την εθνοποιητική και θρησκευτική 
αποστολή του ελληνικού σχολείου, τη συνέχεια του Ελληνισμού κ.ά Σημαιοφόρος των 
αντιδράσεων, για μια ακόμη φορά, θα είναι το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Σιμενή, 2008 ). Η 
Φιλοσοφική Σχολή στις 11.11.1965 (είχαν προηγηθεί τα Ιουλιανά, στις 15 Ιουλίου 1965) θα 
είναι επικριτική απέναντι στο βιβλίο: 'Είναι απαράδεκτος ο τίτλος Ιστορία Ρωμαϊκή και 
Μεσαιωνική ως αγνοουμένου του επιτεύγματος της επιστήμης, καθ' ό η Βυζαντινή Ιστορία 
είναι ουχί συνέχεια της Ρωμαϊκής αλλ' αυτή αύτη η συνέχεια της ελληνικής ιστορίας κατά 
τους μέσους χρόνους, πλήττει δε τα διδάγματα περί ενότητας του ελληνικού έθνους 
(Αθανασιάδης, όπ., σ. 144). 

Στη θέση του Γενικού Γραμματέα, μετά τα 'Ιουλιανά' και την απομάκρυνση του Ε. 
Παπανούτσου, θα τοποθετηθεί ο πολέμιος της μεταρρύθμισης Αθανάσιος 
Παπακωνσταντίνου. Ο τελευταίος, θ' αναθέσει σε Επιτροπή υπό την προεδρία του την 
εξέταση των βιβλίων της μεταρρύθμισης του 1964 και, αν αυτά βρεθούν ακατάλληλα, 
δήλωσε υπουργός Παιδείας των αποστατώ Σαββόπουλος, θα έπρεπε να αποσταλούν προς 
'πολτοποίησιν'. Ο υπουργός Παιδείας που θ' ακολουθήσει είναι ο υπέρμαχος της 
μεταρρύθμισης Στέλιος Αλαμανής, ο οποίος παρ' ότι αντικατέστησε τον Παπακωνσταντίνου, 
δε στάθηκε δυνατόν να αντιμετωπίσει τους συνασπισμένους αντιμεταρρυθμιστές (μέρος 
των αποστατών, ΕΡΕ, συντηρητικούς διανοητές, με σημαιοφόρο τον παλαιό δημοτικιστή και 
τώρα φανατικό καθαρευουσιάνο Κων/νο Γεωργούλη (ήταν ιστορικά τα πάθη του απέναντι 
στον Ε. Παπανούτσο, που, το 1951 ο Γεώργιος Παπανδρέου ως υπουργός Παιδείας τον 
διόρισε Γενικό Γραμμματέα του Υπουργείου Παιδείας θυσιάζοντας τον 'λιθοβολούμενο' 
μαζί με τον Κώστα Χάρη ως ΕΑΜογενή Εάγγελο Παπανούτσο), το συντηρητικό τύπο κ.ά.) και 
το βιβλίο του Καλοκαιρινού θ' αποσυρθεί. Η δική μας ερμηνεία για την απόσυρση δεν 
εγκλωβίζεται στο δίπολο αστική τάξη-εργατική τάξη ή στο παρεμφερές δίπολο, αστοί-
Μαρξιστές. Για την απόσυρση δεν ήταν καθοριστικός παράγων το εθνοποιητικόελλειμμα 
στο βιβλίο Ιστορίας. Έπαιξε ρόλο και η γλώσσα, ίσως τον πιο σημαντικό, αλλά και άλλοι 
παράγοντας (πολυπαραγοντική ανάλυση). Εξάλλου, δε θ' αποσυρθεί μόνο το βιβλίο αλλά 
ουσιαστικά όλη η μεταρρύθμιση του 1964/65 που θ' ανασταλεί από την αποστασία για να 
καταργηθεί στο σύνολό της από την 7χρονη δικτατορία και μάλιστα με τα ίδια περίπου 
επιχειρήματα εναντίον των 'άθεων' και των 'αντεθνικών' μεταρρυθμιστών για να 
οικοδομηθεί η 'Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών' του Γεωργίου Παπαδόπουλου. 
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β. Το βιβλίο Τοπικής Ιστορίας για την Αχαΐα (1997) 
Το παραπάνω βιβλίο γράφτηκε με πρωτοβουλία της Νομαρχίας Αχαΐας (Νομάρχης ο Στάθης 
Σερέτης, Αντινομάρχης Παιδείας ο δάσκαλος Ιωάννης Καπράλος ) που ανέθεσε σε μια 
επιστημονική Επιτροπή υπό τον τότε Πρύτανη Σταμάτη Αλαχιώτη και τον υπογράφοντα ως 
επιστημονικό υπεύθυνο, τη συγγραφή ενός βιβλίου τοπικής ιστορίας (οικονομικής, 
πολιτικής, πολιτιστικής και εκπαιδευτικής) για την Αχαΐα. Το βιβλίο, μετά από εργασία 
πολλών μηνών ολοκληρώθηκε το 1999 και επρόκειτο να τυπωθεί από τη Νομαρχία. Λίγες 
ημέρες πριν από το 'τυπωθήτω' θα διαρρεύσει ένα μικρό απόσπασμα του βιβλίου που 
αφορούσε τον ιστορικό μύθο για την Αγία Λαύρα, στον οποίο το βιβλίο δεν έκανε αναφορά. 
Ο τοπικός πόλεμος ξεκινά με εμπλοκή της τοπικής εκκλησίας, κυρίως του Μητροπολίτη 
Αμβρόσιου, του τοπικού τύπου, όλων των τοπικών βουλευτών με λίγες εξαιρέσεις, του 
Συλλόγου Παγκαλαβρυτινών κ.ά . Το βιβλίο, έκτασης 350 περ. σελίδων, θα παραμείνει 
τελικά στα συρτάρια της Νομαρχίας και δε θα τυπωθεί καν. 
γ. Το βιβλίο του Κοκκινου, Ιστορία του Νεότερου και Σύγχρονου Κόσμου για τη Γ' Λυκείου 
(2002) 
Η προκήρυξη από το Π.Ι. για το παραπάνω βιβλίο έγινε το 1997 με κυβέρνηση Σημίτη και 
υπουργό παιδείας τον Γ. Αρσένη. Το βιβλίο με πολλά καινοτόμα στοιχεία θα εγκριθεί από το 
Π.Ι., το 1999, (θα κυκλοφορήσει το2002) ύστερα από ομόφωνη εισήγηση επιστημονικής 
επιτροπής με καταξιωμένους ιστορικούς, ανάμεσά τους η Χρίστίνα Κουλούρη, καθηγήτρια 
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. 

Η πρώτη αντίδραση για το παραπάνω βιβλίο ήλθε από τον Κύπριο υπουργό παιδείας για 
την παρακάτω φράση: την εποχή που ο τρίτος κόσμος συγκλονιζόταν από από ριζοσπαστικά 
αντιαποικιακά κινήματα, που έδιναν προτεραιότητα όχι μόνο στην εθνική απελευθέρωση, 
αλλά και στην κοινωνική πρόοδο, στην Κύπρο, η ΕΟΚΑ του στρατηγού Γρίβα πρόβαλλε έναν 
κοινωνικά υπερσυντηρικό εθνικισμό. Απ’ ότι φαίνεται, εκείνο που προξένησε τη 
μεγαλύτερη ενόχληση ήταν το επίθετο 'υπερσυντηρητικός'. Με αφορμή την αντίδραση 
αυτή θ΄ αρχίσει ένας πόλεμος δύο μηνών στο πλαίσιο της δημόσιας ιστορίας με ενεργητική 
εμπλοκή του εθνικιστικού Δικτύου 21 του βουλευτή της Ν.Δ. Αλέξανδρου Λυκουρέζου που 
θα καταγγείλει το εγχειρίδιο ως 'προκλητική κακοποίηση της ιστορικής αλήθειας”. 

Στις 15.6.2002, ο Ευθυμίου θ' ανακοινώσει ότι το βιβλίο δε θα διανεμηθεί στα σχολεία. 
Μία ακόμη απόσυρση είναι γεγονός αλλά αυτή τη φορά όχι από έναν υπουργό μιας 
συντηρητικής δεξιάς κυβέρνησης και αυτό είναι το δυσερμήνευτο 'νέο'. Όμως, εν τέλει, δεν 
είναι δυσερμήνευτο γιατί ο συγκεκριμένος υπουργός είχε ήδη καταγραφεί ως ανατροπέας 
της μεταρρύθμισης Αρσένη (2015), δηλαδή μιας μεταρρύθμισης που έγινε από την 
κυβέρνηση που και ο ίδιος ανήκε. Είχε μειώσει ήδη τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα 
μαθήματα από 9 σε 6, για να σημειώσει σε άρθρο στα ΝΕΑ τότε ο Γιάννης Πανούσης ότι το 
ενδιαφέρον του νέου υπουργού ήταν να συνδέσει τη Β' Αθηνών με τη Β΄Λυκείου. 

δ. Το βιβλίο Ιστορίας της Στ΄Δημοτικού της Μαρίας Ρεπούση 'Στα Νεότερα και Σύγχρονα 
χρόνια' (2006-2008). Και το παραπάνω βιβλίο προκηρύχτηκε στο πλαίσιο της 
εκσυγχρονιστικής ευρωπαϊκής πολιτικής για την ανανέωση της σχολικής γνώσης της 
κυβέρνησης του Κ. Σημίτη και στη δεύτερη κυβερνητική του θητεία. Το βιβλίο, μετά την 
έγκρισή του από το αρμόδιο όργανο της Πολιτείας, το Π.Ι., θα κυκλοφορήσει τελικά το 2006 
με κυβέρνηση της Ν.Δ. και υπουργό παιδείας τη Μαριέττα Γιαννάκου, μια υπουργό με 
ισχυρή προσωπικότητα και σαφή ευρωπαϊκό και εκσυγχρονιστικό προσανατολισμό. Η 
Γιαννάκου, με μεγάλο πολιτικό προσωπικό κόστος (μετά την απόσυρση του βιβλίου δε θα 
εκλεγεί καν βουλευτής και στο εσωτερικό της Ν.Δ. θα περιθωριοποιηθεί), θα κάνει τη 
πολιτική επιλογή της 'θεσμικής συνέχειας', πολιτική πρωτόγνωρη αλλά ελπιδοφόρο για μία 
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συντηρητική πολιτικό. Το γνωστό 'συνωστίζονταν' αναφορικά με την τραγωδία της Σμύρνης 
είχε ανοίξει τους ασκούς του Αιόλου. Για μια περίοδο 19 μηνών η δημόσια ιστορία θα 
μονοπωλεί το ενδιαφέρον των ΜΜΕ (μόνο τον Μάρτιο θα δημοσιευτούν 256 κείμενα και 
τον Σεπτέμβριο 143 -Αθανασιάδης, ό.π.) με πρωτοφανή συνωστισμό στα ΜΜΕ, συνήθως 
άσχετων με την ιστορία, ασκώντας συχνά στο πλαίσιο ενός φαιοκόκκινου μετώπου ένα 
μπούλινγκ ενάντια στη γυναίκα-συγγραφέα που όμοιό του δεν υπήρξε ποτέ άλλοτε στο 
παρελθόν. 

Η πολεμική εναντίον του παραπάνω βιβλίου εστίασε τα επιχειρήματά της κυρίως στον 
τρόπο διαχείρισης των εθνικών τραυμάτων (Σμύρνη), τη σχέση Ελληνισμού και ορθοδοξίας 
και το ιστορικό βάθος του Ελληνισμού, την αρχαιότητά του (Αθανασιάδης, ό.π.). Θα 
προσέθετα ένα ακόμη σημείο που αφορά στην κριτική της κομμουνιστικής αριστεράς (ΚΚΕ) 
για τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό του βιβλίου με θετική στάση απέναντι στην ΕΕ. Η 
φράση , βέβαια, που προκάλεσε τη μήνι των αντιπάλων ήταν η εξής: “Ένα χρόνο μετά, οι 
τουρκικές δυνάμεις, με ηγέτη τον Κεμάλ επιτίθενται και αναγκάζουν τα ελληνικά 
στρατεύματα να υποχωρήσουν προς τα παράλια. Στις 27 Αυγούστου 1922 ο τουρκικός 
στρατός μπαίνει στη Σμύρνη. Χιλιάδες Έλληνες συνωστίζονται στο λιμάνι της 
προσπαθώντας να μπουν στα πλοία και να φύγουν για την Ελλάδα'. 

Για το 'ατόπημα' της αμφισβήτησης από τη Ρεπούση του εθνοποιητικού ρόλου της 
ιστορίας, αρκούμαστε σε δύο τεκμήρια, ένα από τον Αντώνη Σαμαρά, το 2007, με την 
ιδιότητα του Ευρωβουλευτή της Ν.Δ. και ένα από το Ανώτατο Πνευματικό Ίδρυμα της 
χώρας, την Ακαδημία Αθηνών. Θα δηλώσει ο Αντώνης Σαμαράς: ''Όταν ζητούν να 
γκρεμίσουν κάθε παραδοσιακό μύθο που εμπεδώνει εθνική συνείδηση παραβιάζουν το 
Σύνταγμα. Και η παραβίαση του Συντάγματος δεν είναι ούτε 'ιστορικο' ούτε 'παιδαγωγικό' 
ζήτημα. Είναι καθαρώς πολιτικό και μας αφορά όλους'. (Αθανασιάδης,. ό.π.). 

Και η Ακαδημία Αθηνών θα επικρίνει το βιβλίο, γιατί, εκτός των άλλων δεν εξηγεί κατά 
τη γνώμη των 'σοφών' της την ήττα των επαναστατών κατά την απόβαση του Ιμπραήμ Πασά 
στην Πελοπόννησο. Γράφει (είχε εμπλακεί στη διαμάχη με εντολή της Υπουργού Γιαννάκου) 
σχετικά στο πόρισμά της η Ακαδημία Αθηνών: 'Δεν αναφέρεται το γεγονός ότι ο 
αιγυπτιακός στρατός ήταν τακτικός., οργανωμένος και γυμνασμένος κατά τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα, από μισθοφόρους, τέως αξιωματικούς του Ναπολέοντος , και, ότι, κατά συνέπεια, 
οι ελληνικές δυνάμεις βρέθηκαν μπροστά σ' έναν τύπο στρατού και έναν τύπο τακτικής που 
αγνοούσαν.' (στο ίδιο, σ. 60) 

Το βιβλίο, όπως είναι γνωστό, θ’ αποσυρθεί όταν το υπουργείο Παιδείας θ’ αναλάβει ο 
Ευρυπίδης Στυλιανίδης. Στα σχολεία θα επανέλθει το παλαιό βιβλίο του Παπαγρηγορίου. Το 
'συνωστίζονταν' αντικαταστάθηκε από το 'συγκεντρώνονταν' και οι συνωστισμοί με τις 
πολεμικές ιαχές στα ΜΜΕ θα σταματήσουν. Μαζί τους, βέβαια, θα σταματήσει και η 
πολιτική καριέρα της 'λιθοβολημένης' Υπουργού Παιδείας Γιαννάκου. 
 
Ειρήνη με τα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας – Βιβλία που θα μακροημερεύσουν και δε θ’ 
αποσυρθούν 
Είναι προφανές, με βάση όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, ότι βιβλία που γράφτηκαν στο 
πλαίσιο της Παπαρρηγοπούλειας ανάγνωσης του ελληνικού παρελθόντος, με διατήρηση 
των εθνικών μύθων, των σιωπών και των παραχαράξεων χωρίς να αμφισβητούν τα εθνικά 
ανδραγαθήματα και τη συνέχεια του ελληνικού έθνους με προβολή των 
ελληνοχριστιανικών ιδεωδών δε θα αντιμετωπίσουν πολεμικές κραυγές και δε θ' 
αποσυρθούν. 
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Θα περιοριστούμε εδώ σε λίγα μόνο μεταπολιτευτικά παραδείγματα που διασφάλισαν 
την ειρήνη στο πολιτικοεκπαιδευτικό τοπίο διαιωνίζοντας τους εθνικούς μύθους μας ή 
αποσιωπώντας εθνικές ανατάσεις (περίπτωση εθνικής αντίαστασης) 
1ο παράδειγμα: Ο μύθος της Αγίας Λαύρας 
1α Στο βιβλίο της Ε. Καφετζή 
Το Πρώτο Έτος της Επανάστασης 
Η ύψωση της σημαίας της επαναστάσεως στη Μονή της Αγίας Λαύρας (25 Μαρτίου 1821) 
Την 25η Μαρτίου 1821 ο Επίσκοπος Παλαιών Πατρών Γερμανός με του προκρίτους των 
Καλαβρύτων Ανδρέα Ζαΐμη και του Αιγίου Ανδρέα Λόντο ύψωσαν τη σημαία της 
Επαναστάσεως στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας. Εκεί, ύστερα από κατανυκτική λειτουργία, 
ο φλογερός εκείνος επίσκοπος, κάτω από τον ιστορικό πλάτανο του Μοναστηριού κάλεσε 
τους γενναίους πολεμιστές να ορκιστούν 'ελευθερία ή θάνατος' . Όλοι οι συγκεντρωμένοι 
πατριώτες, γονατιστοί με ξεγυμνωμένα τα γιαταγάνια ορκίστηκαν: 'Nα μη μείνει Τούρκος 
στο Μοριά μήτε στον κόσμο όλον'. 

Περιττό να αναφερθούμε και στα εκτός από τη διαιώνιση του μύθου, ιστορικά λάθη, 
αφού η επανάσταση δεν ξεκίνησε στις 25 Μαρτίου. Η ημερομηνία εφευρέθηκε για να 
συνδεθεί με τη θρησκευτική γιορτή του Ευαγγελισμού. Ήδη από τη δεκαετία του 60 στα 
αμφιθέατρα του πανεπιστημίου Αθηνών ο καθηγητής Τωμαδάκης δήλωνε: 'Στις 25 Μαρτίου 
στην Αγία Λαύρα δεν υπήρχε ψυχή'. Κι εδώ, όμως, τελικά υπερίσχυσε αυτό που είχε 
υποστηριχθεί σ' ένα συμπόσιο για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1964/65: 'Δεν 
μπορούμε να αλλοιώσουμε την ιστορία. Δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα. Αλλά για λόγους 
εθνικού φρονηματισμού δε θα πρέπει να παρασιωπούμε μερικά πράγματα;' Η αποσιώπηση 
ήταν βέβαια καθεστώς. Στο πλαίσιο αυτό τα βιβλία ιστορίας αποσιώπησαν τα δικά μας 
εθνικά ανδραγαθήματα, όπως αυτά κατά την οπισθοχώρηση του ελληνικού στρατού από τα 
βάθη της Ασίας ή το τί έγινε κατά την κατάληψη της Τριπολιτσάς από του επαναστάτες (σ' 
αυτά είχε αναφερθεί ο Βερέμης στην σχετική εκπομπή του Σκάι ) 
1β Στο βιβλίο Παπαγρηγορίου (1997) 
Είναι ενδιαφέρον ότι στο παραπάνω βιβλίο Ιστορίας, ο μύθος της Αγίας Λαύρας αρχίζει να 
'ξεθωριάζει' χωρίς να προκληθεί πόλεμος. Η σχετική αποστροφή έχει ως εξής: 'Οι φιλικοί 
αποφάσισαν να αρχίσει η επανάσταση από την Πελοπόννησο. Για πολλούς λόγους, όμως, η 
επανάσταση άρχισε τελικά από τη Μολδοβλαχία. Στο σχέδιο δράσης προβλεπόταν να 
δημιουργηθεί επαναστατική κατάσταση στη Μολδοβλαχία για να αναγκαστούν οι Τούρκοι 
να διασπάσουν τις δυνάμεις τους. Να ξεσηκωθούν εναντίον των Τούρκων και οι άλλοι 
βαλκανικοί λαοί. Να συγκεντρώσει ο Υψηλάντης στρατό και να τον οδηγήσει στη νότια 
Ελλάδα'. Ένα σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας χωρίς κραυγές 
ήταν γεγονός.. 
1γ Στο βιβλίο Κολιόπουλου (2012) 
Και στο βιβλίο αυτό η αφήγηση είναι χωρίς να αναφέρεται ο μύθος της Αγίας Λαύρας και η 
25η Μαρτίου. Το σχετικό αφήγημα έχει ως εξής: ' H επανάσταση ξεκίνησε τον Μάρτιο του 
1821 στην Πελοπόννησο με επιθέσεις εναντίον των Τούρκων στα Καλάβρυτα και στη 
Βοστίτσα (Αίγιο). Στις 23 Μαρτίου παραδόθηκε στους Έλληνες η Καλαμάτα και άρχισε η 
πολιορκία των Κάστρων, όπου κατέφευγαν οι Οθωμανοί. Έλληνες που είχαν συγκεντρωθεί 
στην Πάτρα ύψωσαν τη σημαία της Ελευθερίας και ψήφισαν επαναστατική Επιτροπή με 
ηγέτη τον Μητροπολίτη Παλαιών Πατρών Γερμανό...' 

Όπως προκύπτει από το παραπάνω παράθεμα, η επανάσταση και για τον Κολιόπουλο, 
δεν ξεκίνησε στις 25 Μαρτίου στην Αγία Λαύρα αλλά στην Πάτρα αναδεικνύοντας μάλιστα 
ηγετικό ρόλο στον Παλαιών Πατρών Γερμανό. Μάλιστα, για να ενισχύσει αυτόν τον ρόλο 
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παραθέτει το γνωστό πίνακα του Lapparini από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών 
στον οποίο ο Παλαιών Πατρών Γερμανός υψώνει το λάβαρο της επανάστασης όχι, όμως, 
στην Αγία Λαύρα αλλά στην πλατεία Αγίου Ανδρέα της Πάτρας. 

Θα αναφερθούμε, τέλος, σε ένα ακόμη παράδειγμα 'σιωπών' που αφορά στην εθνική 
αντίσταση. Το πολύ σημαντικό αυτό γεγονός, στα δύο πρώτα μεταπολιτευτικά βιβλία 
ιστορίας είτε αποσιωπάται είτε δεν αναφέρονται οι συγκεκριμένες αντιστασιακές 
οργανώσεις. Τα σχετικά αφηγήματα είναι χαρακτηριστικά. 
α. Βιβλίο Καφετζή: 'Η ελληνική αντίσταση στη γερμανική εισβολή καθυστέρησε την επίθεση 
των Γερμανών κατά της Ρωσίας και έδωσε καιρό στους Ρώσους ν' αμυνθούν και ν’ 
αποκρούσουν τον εχθρό' 
β. Βιβλίο Παπαγρηγορίου: 'Σύντομα δημιουργήθηκαν αντιστασιακές οργανώσεις στις 
πόλεις, που αντιμετώπισαν αρχικά το ζήτημα της επιβίωσης του πληθυσμού μετά την 
τρομερή εμπειρία 
των εκατοντάδων χιλιάδων νεκρών της πείνας του χειμώνα 1941-42 στην Αθήνα και στον 
Πειραιά και στη συνέχεια οργάνωσαν την αντίσταση στην πολιτική επιστράτευση που 
επέβαλε την υποχρεωτική αποστολή Ελλήνων εργατών στη Γερμανία' 
γ. Βιβλίο Ρεπούση: 'Απέναντι σ’ αυτή την τριπλή κατοχή οργανώνεται η αντίσταση των 
Ελλήνων με τη δημιουργία του ΕΑΜ αλλά και μικρότερων αντιστασιακών οργανώσεων, 
όπως του ΕΔΕΣ και ΕΚΚΑ. Οι κατακτητές οργανώνουν αντίποινα στις αντιστασιακές δράσεις. 
Η πείνα, η τρομοκρατία, το κάψιμο ολόκληρων χωριών και οι μαζικές εκτελέσεις 
κυριαρχούν κατά τη διάρκεια της κατοχής'. 
 
Συμπεράσματα 
Με βάση όσα προαναφέρθηκαν, προκύπτει -έτσι επιβεβαιώνονται οι υποθέσεις μας- ότι οι 
πόλεμοι για τα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας ξεσπούν και ενίοτε καταλήγουν σε απόσυρση 
των βιβλίων όταν αμφισβητείται ο εθνοποιητικός και θρησκευτικός προσανατολισμός της 
ελληνικής εκπαίδευσης, ενώ επικρατεί ειρήνη, όταν αυτό δε συμβαίνει. Ο πόλεμος, είναι 
ιδιαίτερα οξύς όταν και οι συγγραφείς με κάποιες αβλεψίες-υπερβολές, που οι ίδιοι είχαν 
παραδεχτεί, δίνουν 'διακαιώματα', όπως η ατυχής χρήση του 'συνωστίζονταν' η της 
'υπερσυντηρητικής' ΕΟΚΑ. Όμως, και το υπογραμμίζω αυτό, οι αβλεψίες αυτές είναι το 
άλλοθι των επικριτών. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι, αν και οι συγγραφείς 
συμφώνησαν να γίνουν διορθώσεις των επίμαχων φράσεων, ο πόλεμος δε σταμάτησε. Οι 
πολεμιστές ήθελαν 'αίμα΄' και απόσυρση και το πέτυχαν. Βέβαια, το πέτυχαν όταν στο 
τιμόνι του Υπουργείου Παιδείας βρέθηκαν ανεπαρκείς, 'ολίγιστοι' κατά Γιαναρά, και 
λαϊκιστές υπουργοί που δεν ήταν πρόθυμοι ν' αναλάβουν το πολιτικό κόστος. Μπορείτε να 
διανοηθείτε απόσυρση του βιβλίου του Καλοκαιρινού, αν στο υπουργείο παιδείας 
παρέμενε ο Γεώργιος Παπανδρέου και Γενικός Γραμματέας ο Ευάγγελος Παπανούτσος; 
Πρόσφατα διάβαζα ένα κείμενο του φίλου Γιώργου Μαυρογιώργου στο Alfavita με τίτλο 
'Από το Δημήτρη Γληνό στο Δημήτρη Χασάπη'. Κατανοείτε το άλμα εις βάθος. Ο ομιλών, 
χωρίς να υποβαθμίζει τη δυναμική των κοινωνικών συγκρούσεων στο ιστορικό γίγνεσθαι 
δεν υποβαθμίζει και το ρόλο των προσώπων σ’ αυτό. Δεν είμαστε μόνο δημιουργήματα της 
ιστορίας αλλά και δημιουργοί της. 

Κλείνω μ’ ένα ακόμη συμπέρασμα. Με τις συνέχειες πολεμικές συγκρούσεις γύρω από 
τα βιβλία σχολικής ιστορίας έχει καταγραφεί και μια σχετική πρόοδος, αφού πλέον 
αφαιρέθηκαν από τα βιβλία μερικοί ιστορικοί μύθοι (Αγία Λαύρα), εξαφανίστηκαν 
αποσιωπήσεις (εθνική αντίσταση), ο εμφύλιος δεν είναι πια 'Συμμοριτοπόλεμος' και, εν 
τέλει, βήμα-βήμα η σχολική ιστορία τείνει να πλησιάζει την επιστημονική-ακαδημαϊκή 
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ιστορία. Φτάνει αυτό θα με ρωτήσετε. Και φυσικά όχι. Μένουν να γίνουν πολλά ακόμη. Τα 
βήματα θα γίνουν ακόμη πιο γρήγορα αν και η κοινότητα των ιστορικών συμβάλλει σ’ αυτό. 
Και εκδηλώσεις σαν αυτό εδώ το συνέδριο είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα σ’ αυτή την 
κατεύθυνση. 
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Περίληψη 
Η ενίσχυση της σχέσης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Εκπαίδευσης αποτελεί σταθερό μέρος της πολιτικής του 
Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο εκφράζεται μέσα από την οργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων σε σταθερή 
βάση. Ως συνέχεια αυτής της πολιτικής, το 2011 η Διεύθυνση Μουσείων ενέταξε στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» έξι Πράξεις 
που στόχευαν στην παραγωγή πρότυπων εκπαιδευτικών εργαλείων για διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων 
και η ιστορία της γραφής. Παρουσιάζεται η Πράξη «Στα ίχνη της Γραφής: η ιστορία της γραφής και της 
γλώσσας στον ελλαδικό χώρο». Στόχος της Πράξης είναι η δημιουργία ειδικά σχεδιασμένων εκπαιδευτικών 
εργαλείων και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη 
χρήση αυτών, προκειμένου οι μαθητές να κατανοήσουν την εξέλιξη της ελληνικής γραφής και της γλώσσας 
στον χρόνο, τη σημασία τους στην επικοινωνία – ανταλλαγή αγαθών και ιδεών, τη θέση που κατέχουν στο 
σύστημα του πολιτισμού, καθώς και τις σχέσεις που αναπτύσσουν με τις υπόλοιπες δομές του. Ακόμη, η 
Πράξη στοχεύει στην άμεση σύνδεση της Εκπαίδευσης με την πολιτιστική κληρονομιά. To εκπαιδευτικό υλικό 
έπρεπε να σχεδιαστεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να καλύπτει ταυτόχρονα τις ανάγκες τόσο της Πρωτοβάθμιας 
όσο και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ το κοινό, στο οποίο βασικά απευθύνεται, είναι οι 
εκπαιδευτικοί και των δύο βαθμίδων. Συγκεκριμένα, η Πράξη αφορά: α) στον σχεδιασμό, παραγωγή και 
διάθεση πρότυπου και βιώσιμου εκπαιδευτικού υλικού (αναλογικού και ψηφιακού) με θέμα την ιστορία της 
ελληνικής γραφής και γλώσσας και β) στην ψηφιοποίηση του παραπάνω υλικού, μετάφρασή του στα αγγλικά 
και ανάρτησή του στο διαδίκτυο. Το εκπαιδευτικό υλικό συνίσταται σε μουσειοσκευή (κινητή εκπαιδευτική 
θεματική έκθεση), εκπαιδευτικό φάκελο (με ποικίλο υλικό, συμβατικό, ψηφιακό και διαδραστικό), ταινία 
κινουμένων σχεδίων με θέμα την εξέλιξη των γραμμάτων, υλικό για ΑμεΑ, καθώς και δημιουργία εικονικής 
θεματικής έκθεσης και διαδικτυακής πύλης, η οποία φιλοξενείται. Στη συγκεκριμένη παρουσίαση θα 
εστιάσουμε στη μουσειοσκευή «Στα ίχνη της Γραφής», η οποία αποτελεί ένα πρότυπο εκπαιδευτικό υλικό με 
κεντρικό θέμα την ιστορία και την εξέλιξη της ελληνικής γραφής και γλώσσας. Η μουσειοσκευή στοχεύει στην 
ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με εναλλακτικούς τρόπους μάθησης που στηρίζονται στην εμπειρική 
γνώση και τη ενεργητική συμμετοχή των μαθητών. Η ευελιξία στη χρήση της, την καθιστά ένα χρήσιμο 
εργαλείο που προσφέρεται, μεταξύ άλλων, και για διεπιστημονική και διαπολιτισμική προσέγγιση, καθώς 
ένας ακόμη στόχος είναι η μουσειοσκευή και το περιεχόμενό της να αξιοποιηθούν διαθεματικά.  
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1. Εισαγωγή 
Η ενίσχυση και προώθηση της σχέσης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Εκπαίδευσης 
αποτελούσε πάντα σημαντικό στοιχείο της μουσειακής και εκπαιδευτικής πολιτικής του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ως συνέχεια αυτής, το 2011 η Διεύθυνση 
Μουσείων ενέταξε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» έξι Πράξεις που στόχευαν στην 
παραγωγή πρότυπων εκπαιδευτικών εργαλείων για διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων 
και η ιστορία της γραφής. Έτσι, με τίτλο «Στα ίχνη της γραφής», σχεδιάστηκε ένα 
πολυμορφικό εκπαιδευτικό εργαλείο που απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς και τους 
μαθητές τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό  
συνίσταται σε έναν εκπαιδευτικό φάκελο, μια διαδικτυακή εικονική έκθεση, μία 
μουσειοσκευή, καθώς και μία εκδοχή αυτής για ΑμεΑ. 

Η δημιουργία τριών διαφορετικών εκπαιδευτικών μέσων για την προσέγγιση του 
θέματος ήταν σκόπιμη, ώστε να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες, τόσο 
εκπαιδευτικές όσο και παιδαγωγικές. Βασικός στόχος της ομάδας εργασίας ήταν η 
προσφερόμενη πληροφορία, αν και βασιζόμενη σε αρχαιολογικό κυρίως υλικό, να ξεπερνά 
την αρχική προέλευσή της και να φωτίζει όσο το δυνατόν περισσότερες παραμέτρους του 
σύγχρονου κόσμου. 

Το σύνολο του υλικού, 3.000 εκπαιδευτικοί φάκελοι και 21 μουσειοσκευές, απευθύνεται 
σε μαθητές και των δύο βαθμίδων και είναι διαθέσιμο προς χρήση από τις αρχές της 
σχολικής χρονιάς, Συνοδεύεται δε από αναλυτική παρουσίαση (ηλεκτρονική και έντυπη), 
καθώς και πρακτικές οδηγίες για τη χρήση καθενός από τα εκπαιδευτικά μέσα. 
 
2. Τα εκπαιδευτικά μέσα του προγράμματος 
2.1 Ο εκπαιδευτικός φάκελος 

 
Εικόνα 1. Ο εκπαιδευτικός φάκελος 

 
Ο εκπαιδευτικός φάκελος προσφέρει τη δυνατότητα να προσεγγίσει κανείς το θέμα της 
ιστορίας της γραφής και της γλώσσας στον ελλαδικό χώρο μέσα από πολλούς και 
διαφορετικούς δρόμους.  

Το έντυπο για τον εκπαιδευτικό σχεδιάστηκε κατά τέτοιον τρόπο, ώστε ο ίδιος να μπορεί 
να διαμορφώσει ένα «εξατομικευμένο» πακέτο για την τάξη του, καθοδηγούμενος 
αποκλειστικά από τους συγκεκριμένους γνωστικούς και παιδαγωγικούς στόχους που θέτει 
τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή για τη συγκεκριμένη ομάδα μαθητών, χωρίς να είναι 
αναγκασμένος να διεξέλθει το σύνολο του περιεχομένου.  
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Το έντυπο με τις προτεινόμενες δραστηριότητες διαθέτει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 
ποικιλομορφία, περιλαμβάνοντας πλήθος διαφορετικών δραστηριοτήτων. Απώτερος 
σκοπός του εντύπου, με τις περισσότερες από εκατό δραστηριότητες και την πρωτότυπη 
εικονογράφηση, είναι να προσφέρει εναλλακτικούς και ενεργητικούς τρόπους μάθησης, 
που βασίζονται στη συνεργασία με την ομάδα, τον πειραματισμό και τη διασκέδαση, αλλά 
και την προσωπική έκφραση και ελεύθερη δημιουργία του κάθε μαθητή.  

 

 
Εικόνα 2. Το έντυπο για τον εκπαιδευτικό, καθώς και το έντυπο με τις προτεινόμενες δραστηριότητες 

 
Στον εκπαιδευτικό φάκελο περιέχεται, επιπλέον, ένας ψηφιακός δίσκος με 9 

διαδραστικά παιχνίδια, τα οποία συμπληρώνουν με ευχάριστο και κυρίως οικείο τρόπο την 
ποικιλία και το πλήθος των πληροφοριών που παρέχονται στους μαθητές. Έχουν ελκυστικά 
γραφικά και ηχητικά εφέ, τα αρχαιολογικά αντικείμενα είναι προσαρμοσμένα στην 
αισθητική του παιχνιδιού, ενώ οι χαρακτήρες και η πλοκή «μυστηρίου και εξερεύνησης» 
δημιουργούν δυνατότητες για ενσυναίσθηση.  

 

 
Εικόνα 3. Ο ψηφιακός δίσκος με τα διαδραστικά παιχνίδια 

 
Ο φάκελος ολοκληρώνεται με τη δωδεκάλεπτη ταινία κινουμένων σχεδίων «Η μάχη των 

π» που προσεγγίζει με ευχάριστο τρόπο το θέμα της ελληνικής γραφής και συγκεκριμένα 
των greeklish. Οι πρωταγωνιστές της ταινίας, μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, 
προτρέπουν τους μαθητές να προβληματιστούν για τη μορφή και το μέλλον της ελληνικής 
γραφής, αποφεύγοντας την κινδυνολογία και τους αφορισμούς.  
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Εικόνα 4. Η ταινία κινουμένων σχεδίων «Η μάχη των π» 

 
2.2. Η διαδικτυακή εικονική έκθεση «Γράφω, γράφεις, γράφει…» 
Η έκθεση «Γράφω, γράφεις, γράφει…» παρουσιάζει τη γραφή ως μία μορφή επικοινωνίας. 
Σύμφωνα με αυτή τη βασική ιδέα, η εικονική έκθεση διαρθρώνεται σε τρεις μεγάλες 
ενότητες, που καθεμιά αντιστοιχεί και σε ένα από τα στοιχεία επικοινωνίας, δηλαδή 
πομπός-μήνυμα-δέκτης.  

Με βάση τα πορίσματα της έρευνας προκαταρκτικής αξιολόγησης που διεξήγαγε η 
ομάδα εργασίας, ορίστηκε η διάρκεια της περιήγησης, η δυνατότητα διαμόρφωσης μιας 
προσωπικής διαδρομής ή η παρακολούθηση μιας ξενάγησης, ο όγκος και η διαβάθμιση της 
προσφερόμενης πληροφορίας, καθώς και τα ερμηνευτικά μέσα της έκθεσης, που 
περιλαμβάνουν οπτικοακουστικές προβολές (βίντεο και stopmotion), τρισδιάστατη 
απεικόνιση αντικειμένων, αφήγηση μέσω ακουστικών οδηγών και κειμενικές πληροφορίες, 
στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, σπονδυλωτά διαβαθμισμένες. Στην έκθεση, τέλος, 
υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στο σύνολο του υλικού του εκπαιδευτικού φακέλου. 
 

 
Εικόνα 5. Η διαδικτυακή εικονική έκθεση «Γράφω, γράφεις, γράφει…» 

 
3. Εκπαιδευτικές δράσεις μέσα και έξω από το μουσείο 
Η εκπαίδευση, με την ευρύτερη έννοια του όρου, πραγματοποιείται στις μέρες μας μέσω 
ποικίλων προσεγγίσεων -τυπικών και άτυπων- ενώ δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη 
διασύνδεσή της με τον πολιτισμό. Σήμερα κοινωνικοί, πολιτικοί και οικονομικοί λόγοι 
καθιστούν απαραίτητη μάθηση σε χώρους πέρα από τα τυπικά συστήματα εκπαίδευσης 
(Harrison et al., 2002). Στο πλαίσιο αυτό, το μουσείο μετατρέπεται σε ενεργό χώρο 
εκπαίδευσης, ιδίως ιστορικής (Ξωχέλης, 2007), όπου πραγματοποιείται μη τυπική 
εκπαίδευση και όπου η μάθηση επιτυγχάνεται μέσα σε ένα κοινωνικο-πολιτιστικό πλαίσιο 
(Falk & Dierking, 2000).  

Η μάθηση στο μουσείο, μέσα από την ανακάλυψη των μουσειακών αντικειμένων, 
στοχεύει στην ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στη μάθηση, η οποία, μέσα από 
εργαστηριακού τύπου δραστηριότητες, τους οδηγεί στην απόκτηση γνώσεων χωρίς άμεση 
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καθοδήγηση και την εξαγωγή των δικών τους βιωματικών συμπερασμάτων (Hein, 1998). Η 
μουσειακή επίσκεψη, συνεπώς, αποτελεί καλή πρακτική στην εκπαίδευση (Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο, 2003), καθώς αποτελεί μία αμιγώς συμμετοχική διαδικασία. Το μουσείο 
συμβάλλει ουσιαστικά στην εκπαίδευση των εκπαιδευόμενων, καθώς η εκπαιδευτική του 
δομή απομακρύνει τον εκπαιδευόμενο από τις τυπικές διαδικασίες μάθησης και τον ωθεί 
στη μάθηση μέσω της διάδρασης και της ανακάλυψης (Hooper-Greenhill, 1994).  

Ο χαρακτήρας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που εφαρμόζονται στα μουσεία 
προσιδιάζει με τη φιλοσοφία των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων, τα οποία προωθούν τη 
διαθεματική προσέγγιση και την ολιστική αντίληψη για τη γνώση, δίνουν έμφαση στη 
μάθηση μέσα από τα πραγματικά αντικείμενα και τη χρήση πρωτογενών πηγών, επιζητούν 
τον ενεργητικό τρόπο μάθησης. Οι δεξιότητες που χρειάζεται να αποκτήσουν οι μαθητές 
σχετίζονται με την επικοινωνία, την αποτελεσματική χρήση των αριθμών και των 
μαθηματικών εννοιών στην καθημερινή ζωή, την ικανότητα χρήσης ποικίλων πηγών και 
εργαλείων πληροφόρησης, τη συνεργασία με άλλα άτομα σε ομαδικές εργασίες, την 
ικανότητα κριτικής επεξεργασίας πληροφοριών, αξιών και παραδοχών, την επίλυση 
προβλημάτων, τις μεταγνωστικές δεξιότητες (ΦΕΚ 303Β˙ ΦΕΚ 304Β). 

Τα τελευταία χρόνια τα μουσεία καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες να 
επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους με το κοινό, να διευρύνουν και να ενισχύσουν τον 
παιδαγωγικό και κοινωνικό τους ρόλο. Η νέα ανθρωποκεντρική αντίληψη του μουσείου 
είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς πολιτικών, κοινωνικών και ιδεολογικών αλλαγών των 
τελευταίων τριάντα χρόνων. Οι στενοί δεσμοί που υπάρχουν ανάμεσα στην ανάπτυξη μίας 
κοινωνίας και στα πολιτιστικά ιδρύματα που εκπροσωπούν την κοινωνία αυτή είναι καλά 
τεκμηριωμένοι. Το γεγονός, εξάλλου, ότι οι κοινωνίες αναπτύσσονται με διαφορετικούς 
ρυθμούς είναι ένας παράγοντας που έχει αντίκτυπο τόσο στην ποσότητα όσο και την 
ποιότητα των ιδρυμάτων που αποτελούν τον πολιτιστικό τους τομέα. Έχει συντελεστεί 
μεγάλη πρόοδος όσον αφορά στην πλήρη εκμετάλλευση των μουσείων αφενός σαν χώρων 
μάθησης και αφετέρου κοινωνικής ανάπτυξης (Edson & Dean, 2001). 

Η ανάγκη για επικοινωνία -άμεση και έμμεση- αντικατοπτρίζεται στη μεγάλη ποικιλία 
υπηρεσιών, καινοτόμων προγραμμάτων και εκδηλώσεων που προσφέρουν. Η 
επικοινωνιακή πολιτική του μουσείου δεν περιορίζεται πλέον στο εσωτερικό του (εκθέσεις, 
διαλέξεις, ξεναγήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, εργαστήρια κ.ά.), αλλά επεκτείνεται και 
εκτός του φυσικού του χώρου προκειμένου να προσελκύσει ανθρώπους που δεν 
επισκέπτονται το μουσείο λόγω φυσικών ή κοινωνικών περιορισμών. Η οργάνωση 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων / εργαστηρίων και δραστηριοτήτων σε μη μουσειακούς 
χώρους, η συνεργασία με διάφορες κοινωνικές ομάδες για την οργάνωση πρωτότυπων 
πολιτιστικών δράσεων, οι εικονικές και οι περιοδεύουσες εκθέσεις, τα μουσειολεωφορεία 
και οι μουσειοσκευές (Μούλιου & Μπούνια, 1999) είναι κάποιες από τις εναλλακτικές 
επικοινωνιακές μεθόδους που χρησιμοποιούνται.  

Στα πλαίσια αυτής της μεταβαλλόμενης μουσειακής πολιτικής γίνεται προσπάθεια να 
βρεθεί το μουσείο κοντά στις ανάγκες και στους χώρους κατοικίας και κοινωνικής ζωής 
διαφόρων ομάδων. Τα προγράμματα αυτά, γνωστά και ως προγράμματα προσέγγισης 
(outreach programmes), προσπαθούν να συνδέσουν το μουσείο με την ευρύτερη κοινωνία 
μέσα από εναλλακτικές επικοινωνιακές και κοινωνικές δράσεις (Μουσούρη, 1999). Στόχος 
των δραστηριοτήτων είναι να παρέχουν δυνατότητες εκπαιδευτικών εμπειριών και 
ενεργητικής συνεργασίας ανάμεσα σε τμήματα της κοινωνίας για την ανάδειξη του 
μουσείου όχι μόνο ως χώρου μάθησης, αλλά ως χώρου εμπειρίας, επικοινωνίας, 
συνάντησης και ψυχαγωγίας (Νικονάνου, 2012).  
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4. Μουσειοσκευή: μια μικρή κινητή μουσειακή έκθεση 
Η αλλαγή της αντίληψης των μουσείων για τον εαυτό τους και τον ρόλο που καλούνται να 
επιτελέσουν, έχει άμεσο αντίκτυπο στην εκπαιδευτική πολιτική τους. Η μουσειακή 
εκπαίδευση, είτε πρόκειται για δραστηριότητες που πραγματοποιούνται εντός είτε εκτός 
του μουσειακού χώρου, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εκπαιδευτική αξία των 
αντικειμένων και τη μάθηση μέσα σε διαμορφωμένα περιβάλλοντα (Νικονάνου, 2012). Η 
πολυσημία των μουσειακών αντικειμένων και οι πολλαπλές «αξίες» που αυτά φέρουν 
μπορούν να υποστηρίξουν ευέλικτες προσεγγίσεις και προσωπικές ερμηνείες και να 
οδηγήσουν σε «ανοιχτές» μαθησιακές καταστάσεις. (Μπούνια & Νικονάνου, 2008). Μέσα 
σε αυτό το πλαίσιο δημιουργούνται και οι μουσειοσκευές, οι οποίες μεταφέρουν τα 
μηνύματα των αντικειμένων σε νέα περιβάλλοντα.  

Οι μουσειοσκευές είναι βαλίτσες με αυτόνομο και αυτοτελές εκπαιδευτικό υλικό, το 
οποίο έχει τη δική του κεντρική ιδέα και φιλοσοφία και κατασκευάζεται για συγκεκριμένο 
εκπαιδευτικό σκοπό (Χατζηασλάνη, 1991). Μια μουσειοσκευή μπορεί να περιλαμβάνει 
πρωτότυπα αντικείμενα ή αντίγραφα, βιβλία, αφίσες, παιχνίδια, προτάσεις για 
δραστηριότητες, διαδραστικά CD-ROM και ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την καλύτερη 
προσέγγιση του θέματος. Είναι ένα ευέλικτο εργαλείο που προσαρμόζεται εύκολα σε 
διαφορετικές συνθήκες και στις ιδιαίτερες ηλικιακές, μορφωτικές ή πολιτισμικές ανάγκες 
της ομάδας που το χρησιμοποιεί. 

Ο σχεδιασμός της ακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις της παιδαγωγικής, που εκλαμβάνουν 
τη μάθηση ως διανοητική, ψυχική και πρακτική δραστηριότητα με έντονο κοινωνικό 
χαρακτήρα (Νάκου, 2001). Παράλληλα, προσαρμόζεται στις νέες μουσειοπαιδαγωγικές 
μεθόδους, οι οποίες βάζουν στο κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας τον ίδιο τον μαθητή με 
τα ιδιαίτερα γνωρίσματα, τις προσδοκίες και τις ανάγκες του.  

Πού απευθύνεται, όμως, και πού πηγαίνει αυτή η βαλίτσα; Μια μουσειοσκευή 
σχεδιάζεται για να ταξιδεύει, παρέχοντας εναλλακτικούς κώδικες επικοινωνίας του 
μουσείου με το κοινό του. Δανείζεται για ορισμένο χρονικό διάστημα, κατά κύριο λόγο σε 
σχολεία, με σκοπό να αποτελέσει είτε προπαρασκευαστικό υλικό για μια μουσειακή 
επίσκεψη είτε να χρησιμοποιηθεί για τη διαδικασία αξιολόγησης ενός μουσειακού 
εκπαιδευτικού προγράμματος (Δάλκος, 2000). Επιπλέον, καθώς το θέμα της είναι συχνά 
αλληλένδετο με τις συλλογές των μουσείων, μπορεί, ακόμη, και να υποκαταστήσει την ίδια 
την επίσκεψη, προσφέροντας μια εμπειρία σε κοινό που αδυνατεί για λόγους 
γεωγραφικούς, κοινωνικούς ή οικονομικούς να επισκεφθεί το μουσείο. 

Η μουσειοσκευή έχει μια ιδιοτυπία∙ως φορητή μουσειακή έκθεση είναι φορέας άτυπης 
μάθησης που πραγματοποιείται, ωστόσο, στην πιο παραδοσιακή εκπαιδευτική δομή της 
τυπικής εκπαίδευσης, το σχολείο. Η προσέγγιση του θέματος και η αξιοποίηση του ποικίλου 
υλικού της εναπόκειται κυρίως στον ίδιο τον εκπαιδευτικό, ο οποίος, γνωρίζοντας το 
μαθησιακό επίπεδο της ομάδας του, μπορεί να θέτει ρεαλιστικούς γνωστικούς στόχους, να 
εμβαθύνει στο θέμα για όσο χρονικό διάστημα κρίνει απαραίτητο και να την αξιοποιήσει 
διαθεματικά. Ο ρόλος, όμως, του εκπαιδευτικού δεν εξαντλείται εκεί. Ο ίδιος καλείται να 
γίνει ο ερμηνευτής της μουσειοσκευής συμμετέχοντας ενεργά, δίνοντας ερεθίσματα, 
ενθαρρύνοντας την έκφραση απόψεων, ερμηνειών και κρίσεων, ανιχνεύοντας και 
αξιοποιώντας τα ενδιαφέροντα και τις επιθυμίες των μαθητών του (Νικονάνου, 2012).  

Από την άλλη, οι μαθητές, χρησιμοποιώντας τη μουσειοσκευή σε ένα οικείο γι’ αυτούς 
περιβάλλον χωρίς τους χρονικούς περιορισμούς της μουσειακής επίσκεψης, έχουν την 
ευκαιρία να έρθουν σε «άμεση επαφή» με τα αντικείμενα, να αντλήσουν έμπνευση και να 
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εκφραστούν ελεύθερα και δημιουργικά. Αυτή ακριβώς η ελευθερία στη χρήση της, είναι 
που καθιστά τη μουσειοσκευή ένα πολύμορφο παιδαγωγικό εργαλείο. 

 
4.1 Προς τη δημιουργία της μουσειοσκευής «Στα ίχνη της γραφής» 
Καθώς η μουσειοσκευή είναι από τη φύση της μια μικρή κινητή έκθεση, για τον σχεδιασμό 
και τη δημιουργία της ακολουθήθηκαν, καταρχήν, τα στάδια προγραμματισμού των 
εκθέσεων, όπως αυτά εφαρμόζονται στα περισσότερα μουσεία σήμερα (Γκαζή & Νούσια, 
2003).  
 Στο πρώτο στάδιο, που αφορά στην προετοιμασία της έκθεσης, παρατέθηκαν ιδέες και 
πιθανά σενάρια για το περιεχόμενο και τις δραστηριότητες της μουσειοσκευής μέσω της 
διαδικασίας του καταιγισμού ιδεών. Παρότι το θέμα ήταν ήδη γνωστό και δεδομένο, η 
σύλληψη της κεντρικής ιδέας αφορούσε κυρίως στη φιλοσοφία της επεξεργασίας του 
υλικού και τη σύνδεσή του με το κοινό στο οποίο θα απευθυνόταν.  
 Κατόπιν, στο στάδιο της ανάπτυξης, οριστικοποιήθηκε το θέμα και καθορίστηκαν ο 
σκοπός και οι στόχοι της. Έγινε η επιλογή των αντικειμένων βάσει συγκεκριμένων 
κριτηρίων, καθώς και η ενδελεχής μελέτη του αρχαιολογικού υλικού. Στο στάδιο αυτό έγινε, 
ακόμη, και η συγγραφή των κειμένων για το έντυπο δραστηριοτήτων, το επιτραπέζιο 
παιχνίδι και το υπόλοιπο υλικό. 
 Στο στάδιο εφαρμογής που ακολούθησε, η θεωρία έγινε πράξη και η μουσειοσκευή πήρε 
σάρκα και οστά. Πραγματοποιήθηκε η κατασκευή των αντιγράφων, των παιχνιδιών και του 
συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού, ενώ, μετά τη γραφιστική επεξεργασία και την 
εκτύπωση του έντυπου υλικού, η μουσειοσκευή ήταν έτοιμη προς χρήση.  
 Πλέον, η μουσειοσκευή βρίσκεται στο στάδιο της λειτουργίας, ενώ εκκρεμεί το τελικό 
στάδιο που αφορά στην αξιολόγησή της. 
 
4.2 Φιλοσοφία και στόχοι  
Η μουσειοσκευή «Στα ίχνη της Γραφής» αποτελεί ένα πρότυπο εκπαιδευτικό υλικό με 
κεντρικό θέμα την ιστορία και την εξέλιξη της ελληνικής γραφής και γλώσσας. Στόχος της 
είναι οι μαθητές να εξοικειωθούν με τα υλικά τεκμήρια του πολιτισμού και την πολυσημία 
τους, να κατανοήσουν τη σημασία της γραφής και τη συμβολή της στην εξέλιξη του 
ελληνικού πολιτισμού και την πρόοδο της επιστήμης. Πρωτίστως, όμως, επιδίωξη και 
φιλοδοξία της ομάδας εργασίας είναι η μουσειοσκευή και οι δραστηριότητές της να 
αποτελέσουν μια ευχάριστη μαθησιακή και ψυχαγωγική εμπειρία. 
 Η ευελιξία στη χρήση της, σε συνδυασμό με το πολλαπλό υλικό της, μπορούν να 
υποστηρίξουν τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος μάθησης, που βασίζεται στην ενεργητική 
συμμετοχή των μαθητών, ενθαρρύνοντας την έρευνα, την ανακάλυψη, την κριτική σκέψη 
και την πρωτοβουλία. 
 
4.3 Το περιεχόμενο  
Μια δερμάτινη σχολική σάκα, όμοια με αυτές των αρχών του 20ού αιώνα, θεωρήθηκε η 
καταλληλότερη επιλογή για το εξωτερικό περίβλημα της μουσειοσκευής, επειδή το δέρμα 
αφενός είναι ανθεκτικό και ελαφρύ υλικό, αφετέρου η μορφή της συσχετίζεται άμεσα με το 
περιεχόμενο της. Για την εύκολη μεταφορά της η σάκα διαθέτει μια χειρολαβή και ένα 
λουράκι ώμου. 

Στο εσωτερικό της, μέσα σε ειδικά διαμορφωμένη θήκη, βρίσκονται τα εκθέματα, 12 
αντίγραφα αυθεντικών ενεπίγραφων τεκμηρίων που προέρχονται από διαφορετικές 
περιοχές της Ελλάδας και αντιπροσωπεύουν όλες τις ιστορικές περιόδους. Σκόπιμα δεν 
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επιλέχθηκαν αντικείμενα πολύ προβεβλημένα, καθώς στόχος ήταν η επαφή με αντικείμενα 
που μπορεί να μοιάζουν ευτελή ή αδιάφορα, έχουν, όμως, μια ενδιαφέρουσα ιστορία να 
αφηγηθούν. Προκειμένου η μουσειοσκευή να καταστεί πρακτική και εύχρηστη, τα 
εκθέματά της δεν αποτελούν ακριβή αντίγραφα, αλλά έχουν τροποποιηθεί, κυρίως ως προς 
το υλικό και τις διαστάσεις τους. 

 

 
Εικόνα 6. Η μουσειοσκευή 

 
Οι μαθητές συναντούν αρχαίες δικαστικές ψήφους, ένα όστρακο οστρακισμού, ένα 

ορφικό έλασμα, μια σφραγίδα ευλογίας, μια σημαία της Επανάστασης και άλλα 
αντικείμενα που φωτίζουν ποικίλες όψεις του δημόσιου και του ιδιωτικού βίου από την 
αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Η δημιουργία συσχετισμών, εξάλλου, με ήδη υπάρχουσες 
γνώσεις και η σύνδεσή τους με το παρόν θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση στη 
διαδικασία της μάθησης (Hein, 1998).  

Στη μουσειοσκευή περιέχεται, επίσης, έντυπο εκπαιδευτικό υλικό με πληροφορίες και 
προτάσεις, κάρτες γνωριμίας με τα εκθέματα, παιχνίδια μνήμης, καθώς και ένα επιτραπέζιο 
παιχνίδι μυστηρίου με τίτλο «Μια νύχτα στο μουσείο».  

Επιπλέον, ειδικά διαμορφωμένη θήκη περιέχει 9 αντίγραφα πρωτότυπων αντικειμένων 
που σχετίζονται με τα όργανα γραφής του παρελθόντος. Το υλικό αυτό βασίζεται σε 
αυθεντικά αντικείμενα ή σε εικονογραφήσεις τους, ώστε να αποδίδεται με μεγαλύτερη 
πιστότητα το κλίμα κάθε εποχής. Όλα τα παραπάνω μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 
διεξαγωγή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και εργαστηρίων, για τη διευκόλυνση των 
οποίων παρέχεται και ένα κουτί με αναλώσιμα υλικά. 

 

 
Εικόνα 7. Το επιτραπέζιο παιχνίδι και τα εργαλεία γραφής του παρελθόντος  
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Επιπρόσθετα, η μουσειοσκευή περιλαμβάνει ένα έντυπο με οδηγίες χρήσης και μια 

πλαστικοποιημένη καρτέλα με το περιεχόμενό της. Παράλληλα, συνοδεύεται από ένα 
ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπληρώνεται από τους εκπαιδευτικούς πριν από τη χρήση και 
ένα έντυπο αξιολόγησης για μετά τη χρήση της. Ο χρόνος δανεισμού της μουσειοσκευής 
δεν είναι αυστηρά καθορισμένος. Εντούτοις, προτείνεται ενδεικτικά το διάστημα του ενός 
μηνός, χρόνος που θεωρείται ικανοποιητικός τόσο για την αναλυτική επεξεργασία του 
υλικού όσο και για τη διάθεση της μουσειοσκευής σε όσο το δυνατόν περισσότερα σχολεία.  

 
4.4 Στα ίχνη των εκθεμάτων 
Αναπόσπαστο κομμάτι της μουσειοσκευής αποτελεί το τετράδιο «Στα ίχνη… των 
εκθεμάτων», το οποίο περιλαμβάνει ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που 
σχεδιάστηκαν με βάση τις αρχές της βιωματικής μάθησης και με επίκεντρο την ηλικία των 
μαθητών και τα χαρακτηριστικά τους. Εικαστικές, γραφοκινητικές και κιναισθητικές 
δραστηριότητες μαζί με παιχνίδια παρατηρητικότητας, αντίληψης, μνήμης και αφής, άλλοτε 
ατομικά, άλλοτε ομαδικά, καλούν τους μαθητές να εκφραστούν, να επικοινωνήσουν, αλλά 
κυρίως να ψυχαγωγηθούν και να διασκεδάσουν. Υπάρχουν, ακόμη, δραστηριότητες που 
ευνοούν την έρευνα και τον πειραματισμό, ενώ δεν λείπουν και εκείνες που έχουν ως στόχο 
να καλλιεργήσουν τις απτικές δεξιότητες των μαθητών, να ενισχύσουν την εκφραστική 
ικανότητα, τον αυτοσχεδιασμό και να απελευθερώσουν τη δημιουργικότητά τους.  

Ειδικότερα, οι δραστηριότητες που απευθύνονται στα μικρότερα παιδιά δίνουν έμφαση 
κυρίως στο ψυχαγωγικό στοιχείο και όχι τόσο στο επιστημονικό. Η δομή των ερωτήσεων 
των δραστηριοτήτων και των παιχνιδιών έχει ως στόχο να ενεργοποιήσει τις αισθήσεις τους 
και να ενθαρρύνει την παρατήρηση, την ελεύθερη σκέψη και την έμφυτη φαντασία τους. Οι 
ερωτήσεις επιδέχονται περισσότερες από μια σωστές απαντήσεις-ερμηνείες, ώστε να 
επιτρέπεται η καλλιέργεια διαφορετικών δεξιοτήτων και να ευνοείται η ανεξάρτητη 
μάθηση. Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί πως το λεξιλόγιο και οι επιστημονικές πληροφορίες 
που περιέχει το τετράδιο δραστηριοτήτων προσαρμόστηκαν, κατά το δυνατόν, στις ηλικίες 
και το νοητικό επίπεδο των μαθητών.  

 

 
Εικόνα 8. Το τετράδιο «Στα ίχνη των εκθεμάτων» 
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4.5 Ψηλαφώντας… τα ίχνη της γραφής 
Με δεδομένη, πλέον, τη διευρυμένη έννοια του μουσείου μέσα από τον παιδαγωγικό και 
κοινωνικό του ρόλο, το μουσείο αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά στην 
επικοινωνία με ένα ευρύτερο κοινό και την «ένταξη» των κοινωνικά αποκλεισμένων 
ομάδων, όπως τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Ο ρόλος του μουσείου ως μέσου «διά βίου» 
αγωγής και εκπαίδευσης προκρίνει τον σχεδιασμό καινοτόμων προγραμμάτων με μεθόδους 
και τεχνικές ενεργού μάθησης. Παράλληλα, η μουσειοπαιδαγωγική προσέγγιση δεν 
εξαντλείται στη διοχέτευση απλώς μιας αντικειμενικής γνώσης του παρελθόντος, αλλά 
αναζητά νέες επικοινωνιακές μεθόδους και εκπαιδευτικές τεχνολογίες για την εύληπτη 
προσφορά των γνώσεων (Κόκκινος & Αλεξάκη, 2002). 

Λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη και έχοντας ως γνώμονα ότι τα άτομα με 
αναπηρία έχουν το δικαίωμα να «απολαμβάνουν την πρόσβαση στο πολιτιστικό υλικό, με 
προσβάσιμες μορφές» (ΟΗΕ, 2006), σχεδιάστηκε μια ακόμη ομότιτλη μουσειοσκευή για 
ΑμεΑ, η οποία απευθύνεται, κατά κύριο λόγο, σε άτομα με μειωμένη ή καθόλου όραση. 
Στόχος της είναι η ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα μουσειακά αντικείμενα αλλά και η 
ενδυνάμωση του αυτοσυναισθήματος και της αυτοπεποίθησής τους. Ο μαθητής με ή χωρίς 
ειδικές ανάγκες, εφόσον έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, μπορεί να εκφράζεται 
πολύτροπα και δημιουργικά, να επικοινωνεί εποικοδομητικά με το ευρύτερο περιβάλλον 
ξεπερνώντας τις όποιες αντιξοότητες και δυσκολίες (Ιωαννίδη, 2005) και να αποκτά νέες 
εμπειρίες που οδηγούν στη μάθηση. 

Η μορφή της μουσειοσκευής είναι ένα κουτί, ελαφρύ και εύκολο στη μεταφορά του. Ο 
σχεδιασμός και η επιλογή των εκθεμάτων έγιναν με την πολύτιμη αρωγή του Φάρου 
Τυφλών Ελλάδος και με βάση τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών με 
προβλήματα όρασης. Περιέχει 6 αντίγραφα αυθεντικών τεκμηρίων και συνοδεύεται από το 
αντίστοιχο πληροφοριακό και συμπληρωματικό υλικό για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων και εργαστηρίων. Οι μεγαλύτερες διαστάσεις των αντικειμένων, οι 
ανάγλυφες παραστάσεις και οι διαφορετικές υφές κρίθηκαν απαραίτητες, προκειμένου να 
φέρουν τους μαθητές όσο πιο κοντά γίνεται στο πραγματικό αντικείμενο. Η επιστημονική 
πληροφορία που συνοδεύει τα εκθέματα είναι περιορισμένη, καθώς έμφαση δίνεται στην 
ενεργοποίηση των αισθήσεων και την προσωπική «ανάγνωση» και επαφή και όχι στην 
τεκμηρίωση των αντικειμένων. Επιπλέον, στη μουσειοσκευή περιλαμβάνονται 
ηχογραφημένες πληροφορίες, καθώς και πληροφορίες σε γραφή Μπράιγ.  

Οι μαθητές μπορούν να ψηλαφίσουν και να εξερευνήσουν τα εκθέματα, να στοχαστούν, 
να τα ερμηνεύσουν και να επικοινωνήσουν μαζί τους. Τα παιχνίδια και οι δραστηριότητες 
ενθαρρύνουν την πολύ-αισθητηριακή προσέγγιση και προσφέρουν την ευκαιρία στους 
μαθητές να κάνουν ένα ταξίδι στον κόσμο των μουσείων και των εκθεμάτων τους, 
βιώνοντας μοναδικές εμπειρίες μάθησης και ψυχαγωγίας. 
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Εικόνα 9. Η μουσειοσκευή ΑμεΑ «Στα ίχνη της γραφής» 

 
4.6 Η μουσειοσκευή «Στα ίχνη της γραφής» σήμερα 
Η μουσειοσκευή «Στα ίχνη της γραφής», και στις δύο μορφές της, βρίσκεται ήδη στο στάδιο 
της λειτουργίας και «υποδέχεται» το κοινό της. Από την αρχή του σχολικού έτους σχολεία 
από όλες τις Περιφέρειες μπορούν να τη δανειστούν και να αξιοποιήσουν το περιεχόμενό 
της κατά τον τρόπο που επιθυμούν. Προς το παρόν δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί το τελικό 
στάδιο της αξιολόγησής της, το οποίο θα διερευνήσει την επιτυχία ή όχι της 
μουσειοσκευής, όσον αφορά στην επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων που είχαν τεθεί, 
ενώ τα πορίσματα της μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για μελλοντικό προγραμματισμό 
ανάλογων εκπαιδευτικών δράσεων από το Υπουργείο. 
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Περίληψη 
Στις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων σχετικά με το αντικείμενο της Ιστορίας στο 
Γυμνάσιο, υπογραμμίζεται το βιωματικό κομμάτι της μάθησης, ενώ η μεθοδολογία αναφέρεται σε επισκέψεις 
σε μουσεία και χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Γίνεται λόγος για χρήση της εικόνας στο μάθημα της 
Ιστορίας, ωστόσο παραλείπεται η ενσωμάτωση ή τουλάχιστον η μνεία στην αδερφή επιστήμη της Ιστορίας της 
Τέχνης, ως ένα χρήσιμο και βοηθητικό εργαλείο κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι οδηγίες του 
υπουργείου υπογραμμίζουν την καλλιέργεια των ερευνητικών δεξιοτήτων των μαθητών, τα σχολικά 
εγχειρίδια, ωστόσο, παραμένουν ακατάλληλα να καλύψουν αυτή την πτυχή και να ανταποκριθούν στο 
συγκεκριμένο στόχο. Δεν υπάρχουν χάρτες, υπομνήματα, λογική σειρά και συνάφεια μεταξύ των 
παρατιθέμενων πηγών, δεν γίνεται σύνδεση της Ιστορίας με την τέχνη, με την εικόνα. Οι μαθητές της 
ηλεκτρονικής εποχής είναι μοιραία προσανατολισμένοι οπτικά, δηλαδή, μέσα από την κοινωνία της εικόνας 
έχουν εκπαιδευτεί και παρακινηθεί να αντλούν τις πληροφορίες και κατ’ επέκταση να βρίσκουν τη γνώση. 
Πλέον κάνουμε λόγο για M-learning, για μάθηση μέσω κινητών τεχνολογιών (Μ=mobile, κινητός). Δίνεται η 
δυνατότητα μάθησης μέσω ποικίλων και πολλαπλών ηλεκτρονικών περιβαλλόντων, μέσω κοινωνικών 
διαδράσεων και διαθεματικών περιεχομένων, με τη χρήση προσωπικών κινητών ηλεκτρονικών συσκευών, 
όπως το τηλέφωνο, μικροί υπολογιστές, MP3 players, ταμπλέτες κ.α. Στις μέρες μας υπάρχουν ιστότοποι με 
νέα τεχνολογική κατεύθυνση και έμφαση στην εικόνα, δικτυακοί τόποι με υπερκείμενα που συνδυάζουν 
εικόνα και ήχο. Οι μαθητές που έχουν ‘θητεύσει’ στην κουλτούρα του διαδικτύου είναι αυτονόητο ότι δεν 
θεωρούν ελκυστικό τον αμετάβλητο χαρακτήρα της τυπωμένης σε βιβλίο Ιστορίας που τους στερεί τη 
συμμετοχή και την ανακάλυψη. Ο στατικός χαρακτήρας του σχολικού εγχειριδίου και η αδυναμία 
ενσωμάτωσης εικόνας, είτε είναι ψηφιοποιημένη, είτε έντυπη, είναι ένα από τα μεγάλα μειονεκτήματα της 
διδακτικής της Ιστορίας. Η εικόνα μπορεί να βοηθήσει στην οπτικοποίηση της Ιστορίας, στο να γίνει εύληπτη 
και απτή, πιο ελκυστική στους μαθητές, ενώ, παράλληλα, η χρήση εικόνων έργων τέχνης μπορεί να συμβάλλει 
στην καλλιέργεια της αισθητικής και της φιλοτεχνίας τους. 
 
Λέξεις-κλειδιά: εκπαίδευση, εγχειρίδια, ιστορία τέχνης, εικόνα, εικαστικά 
 
Εισαγωγή 
Στις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με το 
αντικείμενο της Ιστορίας στο Γυμνάσιο, υπογραμμίζεται το βιωματικό κομμάτι της μάθησης, 
ενώ η μεθοδολογία αναφέρεται σε επισκέψεις σε μουσεία και χώρους πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος. Γίνεται λόγος για χρήση της εικόνας στο μάθημα της Ιστορίας, ωστόσο 
παραλείπεται η ενσωμάτωση ή τουλάχιστον η μνεία στην αδερφή επιστήμη της Ιστορίας 
της Τέχνης, ως ένα χρήσιμο και βοηθητικό εργαλείο κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.  

Οι οδηγίες του υπουργείου υπογραμμίζουν την καλλιέργεια των ερευνητικών δεξιοτήτων 
των μαθητών, τα σχολικά εγχειρίδια, ωστόσο, παραμένουν ακατάλληλα να καλύψουν αυτή 
την πτυχή και να ανταποκριθούν στο συγκεκριμένο στόχο. Δεν υπάρχουν χάρτες, 
υπομνήματα, λογική σειρά και συνάφεια μεταξύ των παρατιθέμενων πηγών, δεν γίνεται 
σύνδεση της Ιστορίας με την τέχνη, με την εικόνα. Οι μαθητές της ηλεκτρονικής εποχής 
είναι μοιραία προσανατολισμένοι οπτικά, δηλαδή, μέσα από την κοινωνία της εικόνας 
έχουν εκπαιδευτεί και παρακινηθεί να αντλούν τις πληροφορίες και κατ’ επέκταση να 
βρίσκουν τη γνώση. Πλέον κάνουμε λόγο για M-learning, για μάθηση μέσω κινητών 
τεχνολογιών (Μ=mobile, κινητός). Δίνεται η δυνατότητα μάθησης μέσω ποικίλων και 
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πολλαπλών ηλεκτρονικών περιβαλλόντων, μέσω κοινωνικών διαδράσεων και διαθεματικών 
περιεχομένων, με τη χρήση προσωπικών κινητών ηλεκτρονικών συσκευών, όπως το 
τηλέφωνο, μικροί υπολογιστές, MP3 players, ταμπλέτες κ.ά. Στις μέρες μας υπάρχουν 
ιστότοποι με νέα τεχνολογική κατεύθυνση και έμφαση στην εικόνα, δικτυακοί τόποι με 
υπερκείμενα που συνδυάζουν εικόνα και ήχο. Οι μαθητές που έχουν ‘θητεύσει’ στην 
κουλτούρα του διαδικτύου είναι αυτονόητο ότι δεν θεωρούν ελκυστικό τον αμετάβλητο 
χαρακτήρα της τυπωμένης σε βιβλίο Ιστορίας που τους στερεί τη συμμετοχή και την 
ανακάλυψη. Ο στατικός χαρακτήρας του σχολικού εγχειριδίου και η αδυναμία 
ενσωμάτωσης εικόνας, είτε είναι ψηφιοποιημένη, είτε έντυπη, είναι ένα από τα μεγάλα 
μειονεκτήματα της διδακτικής της Ιστορίας. Η αρωγή της εικόνας είναι μεγάλης και ζωτικής 
σημασίας στην αποφυγή του στείρου εγκυκλοπαιδισμού ώστε να μάθει ο μαθητής να 
σκέφτεται ‘εικαστικά’, να δημιουργεί εικόνα η οποία θα τον βοηθάει να κατανοεί τη θεωρία 
της ύλης.  

Η αξιοποίηση της Ιστορίας της Τέχνης και η εξοικείωση των μαθητών με αυτήν, μπορεί 
να συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων του ενιαίου πλαισίου του προγράμματος 
σπουδών, και σε μερικούς ακόμη: Μπορεί να βοηθήσει στην οπτικοποίηση της Ιστορίας, 
στο να γίνει ορατή, εύληπτη και απτή, πιο ελκυστική στους μαθητές, ενώ, παράλληλα, η 
χρήση εικόνων έργων τέχνης μπορεί να συμβάλλει στην καλλιέργεια της αισθητικής και της 
φιλοτεχνίας τους. Είναι αλήθεια ότι οι Έλληνες μαθητές είναι σε μεγάλο βαθμό 
ανιστόρητοι. Οι διορθωτές των Εισαγωγικών Εξετάσεων, αλλά και οι καθηγητές του 
σχολείου πολύ συχνά διαπιστώνουν μια πλήρη σύγχυση στο μυαλό των μαθητών, όπως 
αποτυπώνεται στο γραπτό τους λόγο. Άλματα χωροχρονικά, αναχρονισμοί, ημι-α-μάθεια, ή 
πιστή αναπαραγωγή, verbatim, του κειμένου του σχολικού εγχειριδίου με παντελή 
αδυναμία κριτικής σύνθεσης, σκέψης και αποτίμησης της πληροφορίας. Σε έρευνα του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που δημοσιεύθηκε στην Καθημερινή της 16/11/02 
καταδεικνύεται η ‘παπαγαλία’ των μαθητών και η έλλειψη κάθε κριτικής ικανότητας. 

Οι προβληματισμοί σχετικά με τη διδασκαλία της Ιστορίας αποτελούν αντικείμενο 
ημερίδων, συνεδρίων και μεγάλης αρθρογραφίας. Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες 
ημερίδες πραγματοποιήθηκε πριν λίγα χρόνια με θέμα «Διάλογος για την Ιστορία: ιστορική 
παιδεία και ο ιστορικός στο σύγχρονο εκπαιδευτικό μας σύστημα» από τον Τομέα Ιστορίας 
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. ‘Στην ομιλία του ο Α. Αζέλης, 
καθηγητής στη Μέση Εκπαίδευση, διδάκτωρ Ιστορίας και συγγραφέας ενός κεφαλαίου στο 
εγχειρίδιο της Ιστορίας Κατεύθυνσης της Γ΄ λυκείου, εντόπισε τις μαθησιακές δυσκολίες των 
μαθητών αναφορικά με την Ιστορία στα αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας, στα σχολικά 
εγχειρίδια, στο εκπαιδευτικό προσωπικό και στο μοντέλο σχολείου που υιοθετεί η ελληνική 
πολιτεία. «Τα αναλυτικά προγράμματα», ανέφερε ο κ. Αζέλης, «ξεπερνούν τις δυνατότητες 
του εκπαιδευτικού χρόνου, ενώ δεν φαίνεται να έχουν σαφή κι επιτεύξιμο στόχο, 
κυριαρχούμενα από σύγχυση εννοιών. Τα σχολικά εγχειρίδια προσφέρουν ένα κυρίαρχο 
διδακτικό μοντέλο αλλά χαρακτηρίζονται από έλλειψη παιδαγωγικού προσανατολισμού, 
καθώς είναι γραμμένα με μια εγκυκλοπαιδική πολυσυλλεκτική λογική ή με τη λογική του 
ειδικού επιστήμονα ο οποίος φοβάται μήπως απομακρυνθεί από την επιστημονική 
ακρίβεια», έτσι ώστε ο μαθητής να εισπράττει μεν ακριβείς πληροφορίες, να μην ξέρει όμως 
τι να τις κάνει. Επίσης, όπως υποστήριξε ο ίδιος ομιλητής, οι «φιλόλογοι» δεν έχουν όλοι 
επαρκείς γνώσεις του αντικειμένου αφού δεν είναι όλοι ιστορικοί ή δεν γνωρίζουν τις 
μεθόδους των νέων γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται τα τελευταία χρόνια εξαιτίας 
της κατάτμησης των φιλοσοφικών σχολών σε ανεξάρτητα τμήματα με διακριτά 
προγράμματα. Και στην πράξη, οι νεότεροι (άρα και πιο καταρτισμένοι στα νέα 
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επιστημονικά δεδομένα πολλές φορές κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων) 
καθηγητές «παροπλίζονται σε περιφερειακά σχολεία των 30 μαθητών στερούμενοι 
πρακτικά τη δυνατότητα μετάθεσης στα μεγάλα σχολεία των αστικών κέντρων ή παίρνουν 
μετάθεση για υπηρεσίες μη εκπαιδευτικού χαρακτήρα». Τέλος, το μοντέλο του σύγχρονου 
σχολείου «είναι ασαφές, δεν έχει διασαφηνιστεί δηλαδή τι υπηρεσίες πρέπει να παρέχει, 
αφού το Λύκειο λειτουργεί ως προθάλαμος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», καταργείται 
δηλαδή η παιδαγωγική του αυτοτέλεια και συρρικνώνονται οι στόχοι του’. (Γιάννης 
Κολοβός, Καθημερινή, 30/5/2004). Δυστυχώς, αποτελεί κοινό τόπο ότι στη συνείδηση 
πολλών μαθητών, η Ιστορία έχει εκπέσει από πολυδιάστατο και ενδιαφέρον γνωστικό 
αντικείμενο σε μονοδιάσταστο και καταναγκαστικό μάθημα. 

Ο Αριστοτέλης είχε πει ότι η ψυχή δεν σκέπτεται χωρίς εικόνα (Περί ψυχής ΙΙΙ, 431a: 14-
17). Ο άλλος μεγάλος φιλόσοφος, ο Πλάτων, είχε παρομοιάσει την ψυχή με κέρινο εκμαγείο 
(Θεαίτητος), καταφεύγοντας στο μοτίβο ψυχής-κερί με την έννοια της εύπλαστης ύλης, της 
ύλης στην οποία καταγράφονται εικόνες και χαράσσονται γνώσεις. Πλην του Πλάτωνα το 
ίδιο μοτίβο συναντάται και στον Αριστοτέλη (Περί ψυχής), στον Πλούταρχο (Περί Παίδων), 
στον Έρασμο, τον Κομένιο (Didactica Magna), αλλά και στον Τζον Λοκ και τις παιδαγωγικές 
του απόψεις.  

Η δημιουργία εικόνων νοερά μπορεί να βοηθήσει στην απομνημόνευση και ακόμη 
περισσότερο η ανάτρεξη σε εικόνες που έχουν ήδη φιλοτεχνηθεί, μπορεί να λειτουργήσει 
θετικά στη διδασκαλία της ιστορίας. Όταν γίνει συζήτηση και ανάλυση, ερμηνευτική 
προσέγγιση των έργων που σχετίζονται με την ύλη του μαθήματος, οι μαθητές μπορούν να 
ανακαλέσουν το έργο που έχουν γνωρίσει και να θυμηθούν μαζί όλες τις πληροφορίες που 
αφορούν την εποχή ή οποιοδήποτε άλλο ιστορικό στοιχείο. Η τέχνη της μνήμης (ars 
memoriae), μια τεχνική συνδυασμού λόγου και εικόνας, ανάμεσα σε άλλα, έχει πανάρχαιες 
ρίζες (Yates, 1966). Η διδασκαλία της Ιστορίας μέσω εικόνων ή με την αρωγή τους μπορεί 
να έχει μόνο θετικά αποτελέσματα. «Το μοντέλο της ιστορικής γραφής του περασμένου 
αιώνα δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τον επόμενο. Η επιστημολογία της Ιστορίας θα πρέπει 
να αλλάξει, εάν οι ιστορικοί θέλουν να συνεχίσουν να αφηγούνται το παρελθόν με τρόπο, 
που να ενδιαφέρει τον κόσμο»(Γιακουμάτου, 2006). 

Όλες οι ανθρώπινες κοινωνίες έχουν χρησιμοποιήσει εικόνες ως ένα μέσο επικοινωνίας. 
Η Ιστορία της Τέχνης με την αρωγή αδελφών επιστημών, όπως της Αρχαιολογίας, της 
Εθνολογίας, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Φιλολογίας και φυσικά της Ιστορίας 
καταπιάνεται με την αποκωδικοποίηση και την κατανόηση αυτού του μη λεκτικού κώδικα 
επικοινωνίας.  

Η Ιστορία της Τέχνης είναι ο κλάδος των ανθρωπιστικών σπουδών που εστιάζει στην 
καταγραφή και ερμηνεία, την ένταξη στο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο της εποχής, κάθε 
δημιουργίας τέχνης. Διαχωρισμός πρέπει να γίνει ανάμεσα στην Τέχνη και την Τεχνουργία, 
καθώς η τελευταία στηρίζεται περισσότερο στην τεχνική και αποτελεί προϊόν δεξιοτεχνίας, 
ενώ η τέχνη έχει βάσεις στο ένστικτο, το όραμα, την έκφραση. Κοινός τόπος η 
δημιουργικότητα, ωστόσο, η τεχνουργία είναι στη βάση της χειροτεχνία, ενώ το έργο τέχνης 
είναι πρωτίστως σύλληψη του μυαλού και της διανόησης, είναι ‘cosa mentale’ όπως είπε ο 
Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Κατά μια έννοια η Ιστορία της Τέχνης μελετά τις οπτικοποιημένες 
ιδέες και συναισθήματα, την αισθητική και την επικοινωνία του καλλιτέχνη που τους δίνει 
μορφή μέσω της δημιουργικής διαδικασίας της τέχνης. 

Η Ιστορία της Τέχνης έχει ρίζες στη αρχαιότητα. Ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος ήταν ο πρώτος 
που ασχολήθηκε με αυτή στο βιβλίο του ‘Φυσική Ιστορία’, ενώ ο Giorgio Vasari έγραψε το 
1550 το βιβλίο με τίτλο ‘Βίοι των πιο επιφανών ζωγράφων, γλυπτών και αρχιτεκτόνων’. Όχι 
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πάντα αντικειμενικό, ούτε πάντα ακριβές αποτελεί το πρώτο βιβλίο Ιστορίας Τέχνης. Οι 
Johann Joachim Winckelmann (1717–1768), Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller, 
Heinrich Wölfflin (1864–1945), Ernst Gombrich, Erwin Panofsky, Aby Warburg, είναι μερικοί 
από τους κορυφαίους μελετητές που ασχολήθηκαν με το νέο επιστημονικό πεδίο, το οποίο 
κατοχυρώθηκε μόλις τον 19ο αιώνα. Ο εικοστός πρώτος αιώνας σε ό,τι αφορά την 
εκπαίδευση, εισάγει νέες θεωρήσεις, νέα αντίληψη και φιλοσοφία, ενώ έμφαση δίνεται στη 
δημιουργία αισθητηριακών ερεθισμάτων κατά την εκπαιδευτική / μαθησιακή διαδικασία τα 
οποία διευκολύνουν και καθιστούν τη μάθηση πιο ευχάριστη και εποικοδομητική.  

Η μάθηση είναι μια πολυαισθητηριακή εμπειρία. Μελέτες έχουν δείξει ότι βασιζόμαστε 
πολύ στις αισθήσεις μας ώστε να επεξεργαστούμε πληροφορίες με σκοπό να μάθουμε, 
επειδή επιτρέπονται περισσότερες νοητικές συνδέσεις και συσχετισμοί με μια έννοια. Κατά 
τη διάρκεια της παράδοσης του μαθήματος της Ιστορίας, με τον τρόπο που γίνεται στα 
σχολεία σήμερα, η ακοή έχει τον πρωτεύοντα ρόλο, ενώ αργότερα κατά τη διαδικασία 
ανάγνωσης του μαθήματος από το βιβλίο, η όραση. Η ενσωμάτωση της εικόνας αλλά και 
ηχητικών ερεθισμάτων κατά τη διάρκεια της παράδοσης του μαθήματος, όπως μουσική της 
εποχής που εξετάζεται, μπορεί να διευρύνει την υποδοχή των πληροφοριών.  

Σύμφωνα με πολλές έρευνες, οι μαθητές συγκρατούν στη μνήμη τους το 90% αυτών που 
κάνουν, ενώ μόλις το 30% από αυτά που βλέπουν και ακούν (Asselin & Mooney, 1996). Εδώ, 
ωστόσο, θα πρέπει να γίνει μια ένσταση ή έστω μια διευκρίνιση: η απορρόφηση 
πληροφοριών μέσω μια εικόνας εξαρτάται από το διάλογο που γίνεται με βάση τα οπτικά 
ερεθίσματα που δέχεται ο μαθητής. Προφανώς όταν απλώς βλέπει χωρίς να μπορεί, να 
γνωρίζει ή να παρακινείται να αναγνώσει την πληροφορία από την εικόνα, τότε, πράγματι, 
θα συγκρατήσει στη μνήμη του μόνο το 30%. Αν όμως ανοίξει διάλογος, του δοθούν τα 
απαραίτητα οπτικά εργαλεία και οι κατευθύνσεις για να κατανοήσει αυτό που βλέπει, τότε 
η προσωπική του ανάμειξη είναι μεγάλη και τα αποτελέσματα της συγκράτησης 
πληροφορίας στη μνήμη του, διαφορετικά, μπορεί δε να αγγίξουν και το 90%, όπως είναι τα 
αποτελέσματα της έρευνας. Η ενεργητική ανάμειξη των μαθητών στην εκπαιδευτική 
διαδικασία είναι απαραίτητη ώστε να γίνει το μάθημα, ειδικά αυτό της Ιστορίας, 
ενδιαφέρον και περισσότερο κατανοητό.  

Η χρήση νέων τεχνολογιών όπως του λογισμικού ‘Χωρο-Χρόνος’, το οποίο δίνει μεγάλη 
έμφαση στην εικόνα, μπορεί να κινητοποιήσει τις αισθήσεις και τη συμμετοχικότητα των 
μαθητών. Το λογισμικό «Περιπλάνηση στον χώρο - χρόνο» είναι ένας διαδραστικός χάρτης 
που αναπαριστά τον ιστορικό χώρο, όπου διαδραματίστηκαν βασικά γεγονότα της 
ελληνικής ιστορίας. Επιδιώκει να πετύχει τη λειτουργική σύνδεση χώρου - χρόνου και τη 
συσχέτιση της γεωφυσικής κατάστασης με τις μορφές της ιστορικής μεταβολής, 
αξιοποιώντας τις δυνατότητες ενός πολυδύναμου χάρτη και των ποικίλων εργαλείων του. 
Μέσω των συνοδευτικών δραστηριοτήτων δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να 
προσεγγίσουν τις έννοιες της εξέλιξης και της ιστορικής συνέχειας, να εντάξουν την 
ιστορική πληροφορία στο γεωγραφικό της χώρο, να οικοδομήσουν τη γνώση μέσα από τη 
σύνθεση και την οργάνωση των πληροφοριών και τέλος να παράγουν ιστορικά κείμενα. 
Προσφέρει ευελιξία στο χώρο και στο χρόνο μάθησης, καθώς ο μαθητής μπορεί να 
ακολουθήσει το δικό του ρυθμό μάθησης στο δικό του περιβάλλον και εκτός της 
παραδοσιακής σχολικής τάξης, επιτρέποντας την εξοικείωσή του με ηλεκτρονικά 
περιβάλλοντα μάθησης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισμού εκπαιδευτικών λογισμικών, 
με την εξάσκηση στην «ανάγνωση» ψηφιακής πληροφορίας, ενταγμένης σε ιστορικούς 
χάρτες. Επιπλέον, μπορεί να οπτικοποιήσει ο ίδιος την ιστορική πληροφορίας πηγών και να 
την εντάξει στο γεωγραφικό χώρο’ (Γκίκα κ.ά, 2010: 227-28). 
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Ωστόσο, η Ιστορία της Τέχνης με τα έργα που εγκολπώνεται, ακόμη κι αν πρόκειται για 
φωτογραφικές αναπαραγωγές στα βιβλία των μαθητών ή ακόμη καλύτερα όταν γίνεται 
προβολή τους σε μεγαλύτερη διάσταση και καλύτερη ανάλυση, μπορεί να δώσει στα παιδιά 
πολλά και διαφορετικού τύπου ερεθίσματα ή ακόμη και μαθήματα.  

Η εισαγωγή της Ιστορίας της Τέχνης στο μάθημα της Ιστορίας θα μπορούσε να 
αποτελέσει έναυσμα γνωριμίας των νέων με την επιστήμη της Ιστορίας Τέχνης, η οποία 
μπορεί να προσφέρει πολλά στην διαμόρφωση της προσωπικότητας, των ενδιαφερόντων 
και της υγιούς στάσης τους απέναντι στον πολιτισμό και την ίδια τη ζωή. Η τέχνη συμβάλλει 
στην καλλιέργεια και την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, κάτι που γίνεται 
καλύτερα αντιληπτό όσο μεγαλώνουν και ανασύρουν από την μνήμη τους εικόνες, λέξεις, 
μουσικές, την τέχνη που γνώρισαν από μικρή ηλικία (Αθανασέκου, 2015). 
 
Πρόταση σχεδίου μαθήματος Ιστορίας με έμφαση στην εικόνα 
Τίτλος: Η θρησκεία και η τέχνη των Μινωιτών με τη συμβολή των εικόνων. 
Γνωστικό αντικείμενο-μάθημα: Αρχαία Ιστορία Α Γυμνασίου 
Διάρκεια: Μία διδακτική ώρα (40´-45´λεπτά). 
Ιδιαίτερη περιοχή γνωστικού αντικειμένου  
Το σχέδιο μαθήματος εντάσσεται στην ύλη του σχολικού εγχειριδίου Η ηγεμονία της 
Αθήνας (479-431π.Χ.) – Η συγκρότηση της Αθηναϊκής κοινωνίας -H καθημερινή ζωή - H 
μόρφωση στην Αθήνα (βλ. σχολικό εγχειρίδιο μαθητή: Θ. Κατσουλάκος, Γ. Κοκκορού-
Aλευρά, Β. Σκουλάτος, Aρχαία Ιστορία Α᾽ Γυμνασίου, ΟΕΔΒ, έκδ. Α´, Αθήνα 2006, σσ. 26-28). 
Συγκεκριμένα, πραγματεύεται τη θρησκεία και την τέχνη των Μινωιτών. Η ενότητα 
βρίσκεται σε πλήρη συμβατότητα με τη συλλογιστική και τη στοχοθεσία του ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ 
του μαθήματος και υποστηρίζει ποικίλες έννοιες, όπως ‘θρησκεία’, ‘επικοινωνία’, ‘τέχνη’, 
‘πολιτισμός’. 
 
Γενικός  σκοπός και γενικοί στόχοι του μαθήματος της ιστορίας   
Ισχύει ο γενικός σκοπός (ανάπτυξη και καλλιέργεια ιστορικής σκέψης και συνείδησης) και οι 
γενικοί στόχοι για το μάθημα της Αρχαίας Ιστορίας  όπως έχουν περιγραφεί από το 
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και το Αναλυτικό Πρόγραμμα 
Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας για την υποχρεωτική εκπαίδευση (βλ. ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ 
για την Ιστορία  Eφημερίς της Κυβερνήσεως, αποφάσεις αριθ. 21072α/Γ2, τεύχος 2, αρ. 
Φύλλου 303, 13 Μαρτίου 2003, σσ. 3915-3961 και στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου (Ανακτήθηκε στις 2/11/15 από http://www.pi-schools.gr/programs/depps/). 
 
Eιδικός Σκοπός  
Να εισαχθούν μέσω των έργων τέχνης στον Μινωικό πολιτισμό, την εποχή και τις 
θεμελιώδεις ιδέες του, και πιο συγκεκριμένα να ενημερωθούν για τις κύριες πτυχές της 
θρησκευτικής συνείδησης και πρακτικής των Μινωιτών, όπως και για την τέχνη τους, τα 
μέσα, τις τεχνικές, τα θέματα. Επίσης, στόχο αποτελεί οι μαθητές να ανιχνεύσουν πως 
ενσωματώνεται η τέχνη στη θρησκεία και αντιστοίχως πως η θρησκεία καταφεύγει στην 
τέχνη  για να εκφράσει την πεμπτουσία της. 

Ιδιαίτερη σημασία έχει να προσεγγίσουν οι μαθητές το θέμα όσο το δυνατό πιο 
βιωματικά μέσω των εικόνων των έργων τέχνης. 

 
 
 

http://www.pi-schools.gr/programs/depps/
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Γνωστικοί στόχοι 
• Να αντλήσουν/να συλλέξουν, να εντοπίσουν και να καταγράψουν πληροφορίες από 

τα έργα τέχνης για τον τρόπο εκδήλωσης των θρησκευτικών πρακτικών των 
Μινωιτών. 

• Να ανακαλύψουν τις πληροφορίες που δίνονται μέσω των έργων τέχνης και να 
συνθέσουν τα συμπεράσματά τους σχετικά με τη θεματική. 

• Να εξοικειωθούν περισσότερο με την τέχνη της περιόδου του Μινωικού πολιτισμού 
και τους λόγους που εκδηλώθηκε μέσω των συγκεκριμένων μοτίβων. 

• Να συσχετίσουν τη χρονολογία των ιστορικών περιόδων με την αντίστοιχη 
καλλιτεχνική απόδοσή της.  

• Παιδαγωγικοί στόχοι 
• Η θεμελίωση πνεύματος φιλομάθειας. 
• Η καλλιέργεια της ερευνητικής διάθεσης του μαθητή. 
• Η ανάπτυξη κριτικής ικανότητας και σύγκρισης απόψεων. 
• Η δημιουργία ομαδοσυνεργατικής διάθεσης και τεχνολογικής εξοικείωσης των 

μαθητών. 
• Εδραίωση μεταγνωστικής εμπειρίας σχετικά με το αντικείμενο. 

 
Μέθοδος  
Η μορφή διδασκαλίας είναι μαθητοκεντρική και πιο συγκεκριμένα ομαδοσυνεργατική με τη 
χρήση ΤΠΕ. Συνδυάζονται ο διάλογος, η διαδραστικότητα, οι ερωτήσεις και οι εργασίες 
κατά μικρές ομάδες ώστε να προαχθεί η ενεργητική μάθηση. 
     
Τεχνικές-Μέσα 
Βιντεοπροβολέας για προβολή εικόνων έργων τέχνης της περιόδου που εξετάζεται, 
διαδίκτυο και φύλλα εργασίας για εργασία στο σπίτι. 
 
Εισαγωγή 
Προβολή των εικόνων 1-10 και συζήτηση γύρω από τη θέση των σημαντικών κέντρων του 
μινωικού πολιτισμού. Δίνεται έμφαση στο γεγονός ότι ως νησί η Κρήτη περιβάλλεται από 
θάλασσα και το γαλάζιο ως χρώμα είναι στην καθημερινότητα των κατοίκων.  
Υπογραμμίζεται η επαφή με τη  φύση και πως αποτελεί έμπνευση για την τέχνη. 
Υπογράμμιση της άμεσης σχέσης της φύσης με τα ανάκτορα και πως αλληλεπιδρά το 
φυσικό τοπίο στην τέχνη του μινωικού πολιτισμού. Ζητάμε από τους μαθητές να 
περιγράψουν τι βλέπουν και να συνδέσουν τα θέματα από τη φύση (δελφίνια και κρίνα) με 
το φυσικό τοπίο και το περιβάλλον των Μινωιτών. Εξηγούμε ότι η τοιχογραφία των 
Δελφινιών διακοσμούσε τους τοίχους του μεγάρου της βασίλισσας στο παλάτι της Κνωσού 
και ότι  η τοιχογραφία του πρίγκιπα με τα κρίνα βρίσκεται επίσης στο ανάκτορο. Τους 
μιλάμε για τα χρώματα, για το μπλε και το κόκκινο, το χρυσό και πως υπάρχει δανεισμός 
από τον πολιτισμό της Αιγύπτου.  Μπορούμε να προμηθευτούμε το εκπαιδευτικό υλικό του 
Υπουργείου Παιδείας, «Κρήτη - Αίγυπτος : Πολιτιστικοί δεσμοί τριών χιλιετιών μέσα σε ένα 
βαλιτσάκι», σχετικά με τη σχέση των δύο πολιτισμών. Πρόκειται για φορητό εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα που αφορά στην πολιτισμική σχέση Κρήτης και Αιγύπτου κατά την προϊστορική 
περίοδο. Είναι εμπλουτισμένο με βιβλίο για τον δάσκαλο, διαφάνειες, φύλλα εργασίας και 
ομοιώματα αντικειμένων. Συνδυάζεται με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ταξίδια και 
εμπόριο στη μινωική εποχή" και δανείζεται σε σχολεία. (Ανακτήθηκε στις 18/3/16 από 
http://www.yppo.gr/5/g5161.jsp?obj_id=642) 

http://www.yppo.gr/5/g5161.jsp?obj_id=642
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Προβολή εικόνων 11-14 
Εξηγούμε στους μαθητές ότι ο χαρακτήρας και οι πνευματικές αναζητήσεις κάθε  
πολιτισμού γίνονται σαφείς μέσα από τα έργα τέχνης.   
 
Προβολή εικόνων 15-18 
Οι Μινωίτες πίστευαν σε ένα σύμπλεγμα γυναικείων θεοτήτων, οι οποίες είχαν σχέση με τη 
βλάστηση και την αλλαγή των εποχών, την άνθηση και το μαρασμό, το θάνατο και την 
ανάσταση.  

Με αφορμή τις εικόνες 14-15 συζητάμε με τους μαθητές για ποιους λόγους επιλέχθηκαν 
(ανάμεσα σε άλλα) το φίδι και τα περιστέρια ως ιερά θρησκευτικά σύμβολα. Το φίδι 
αποτελεί ένα από τα πιο αρχέγονα σύμβολα και συνδέεται με τη φύση, το θάνατο και την 
ανάσταση γιατί κάθε χρόνο χάνει το δέρμα του για να εμφανίσει νέο. Συνδέεται με την 
αλλαγή των εποχών, τον κύκλο του χρόνου. Επίσης, συνδέεται με το θεϊκό στοιχείο και 
αποτελεί γέφυρα ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο, είναι χθόνιο στοιχείο συνδέεται με τη γη, 
έρπει υπόγεια, ωστόσο έρπει και πάνω στο έδαφος και ενώνει έτσι δύο κόσμους. Το 
περιστέρι, επίσης αρχαίο σύμβολο, συνδέει τη θεότητα με το ουράνιο στοιχείο.  

Άλλα θρησκευτικά σύμβολα ήταν το ζεύγος των ιερών κεράτων και ο διπλός πέλεκυς. 
Τέλος, ακολουθεί συζήτηση με βάση τη ραψωδία Τ της Οδύσσειας του Ομήρου, στίχος 170, 
όπου αναφέρεται η Κρήτη ως χώρα ‘περίσσια πλούσια’, με σκοπό την κατανόηση του 
παράγοντα της οικονομικής ευμάρειας στην εξέλιξη της τέχνης. 

 
Επίλογος 
Ο ρόλος της τέχνης στην εξέλιξη των παιδιών είναι καίριας σημασίας, όχι μόνο από την 
πλευρά της καλλιτεχνικής δημιουργίας, της εικαστικής/ θεατρικής πράξης, αλλά και της 
επαφής τους με αυτή ως θεατές ή ακροατές. Η οπτική ευαισθησία, η παρατηρητικότητα, η 
ενσυναίσθηση, η διαχείριση προβλημάτων, η επαφή με το συναίσθημα, η αυτοεκτίμηση, η 
ιστορική γνώση, η αισθητική καλλιέργεια, η αφομοίωση και εκτίμηση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, είναι μόνο λίγα από τα οφέλη της επαφής των παιδιών με την τέχνη (Ροντάρι, 
2001). Ο ρόλος της αισθητικής εμπειρίας στην ανάπτυξη των συναισθημάτων, της 
φαντασίας και του κριτικού στοχασμού είναι μεγάλης σημασίας (Κόκκος, 2011). Όλες οι 
εκφάνσεις της τέχνης είναι οι πιο σταθεροί και πιστοί συνοδοιπόροι των παιδιών καθώς 
μεγαλώνουν και διαμορφώνουν την προσωπικότητά τους μέσα από αυτό το χαρούμενο και 
πολύχρωμο καλειδοσκόπιο, μέσα από το παιχνίδι, την τέχνη και την αγάπη (Cornett,1999). 
Μέσα από την προτεινόμενη εισαγωγή γνωριμίας των μαθητών με την Ιστορία Τέχνης θα 
δοθεί έμφαση με σκοπό να μάθουν περί τέχνης, κυρίως δε, να τους δοθεί ένα έναυσμα, για 
να ασχοληθούν με τον πολιτισμό ενεργά και με γνώση, διότι μόνο αν κάτι γνωρίζεις μπορείς 
να το εκτιμήσεις και να το αγαπήσεις, να το σεβαστείς και να το διατηρήσεις.  Επίσης, θα 
συμβάλλει στην αισθητική καλλιέργεια (Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, 2008) των εφήβων στην 
κρίσιμη ηλικία κατά την οποία τίθενται οι βάσεις για να διαμορφωθεί η οπτική αντίληψη, η 
προσωπική αισθητική και η συνειδητοποίηση της πολιτισμικής κληρονομιάς καθώς επίσης 
και του εκπαιδευτικού ρόλου των μουσείων και της συμβολής τους στην δια βίου μάθηση 
προκειμένου να κατανοήσουν την μεγάλη σημασία της πνευματικής καλλιέργειας 
(Κακούρου-Χρόνη, 2006).  

Παράλληλα με επισκέψεις σε μουσεία και χώρους πολιτιστικού– ιστορικού 
ενδιαφέροντος, πινακοθήκες και μνημεία που σχετίζονται με την ύλη της Ιστορίας κάθε 
τάξης, οι ιστορικοί τόποι, η ιστορική ανάγνωση της πόλης, η προφορική ιστορία, ο 
κινηματογράφος, το θέατρο, όλα αυτά θα πρέπει να ενταχθούν σε μια ολιστική προσέγγιση, 
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η οποία δεν θα περιορίζει τη σχέση με την Ιστορία στην τάξη, στο διδακτικό βιβλίο και στις 
εξετάσεις. Με αυτή την προσέγγιση το μάθημα θα καταστεί πιο ζωντανό, διαδραστικό και 
κυρίως θα ξεφύγει από τη στείρα επαναληπτική διαδικασία της απομνημόνευσης  ενός και 
μόνο κειμένου. 
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Βαθιά κατανόηση, κριτική σκέψη και αγωγή χαρακτήρα. 
Βήματα για την υλοποίηση ενός ολιστικού μοντέλου  

στο Κολλέγιο Ψυχικού 
 

Απόστολος Αθανασόπουλος 
Συντονιστής Σχολικών Μονάδων & Διευθυντής Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού 

aathanasopoulos@haef.gr 
 

Ιορδάνης Παπαδόπουλος 
Συντονιστής Κοινωνικών Επιστημών & Ομάδας Προαγωγής 6Cs Κολλεγίου Ψυχικού 

ipapadopoulos@haef.gr 
 
 

Περίληψη. 
Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μία σύντομη αναδρομή της πορείας του Κολλεγίου Ψυχικού από την 
ίδρυσή του, 35 χρόνια πριν, έως σήμερα. Σε αυτήν την πορεία η κοινότητα των εκπαιδευτικών του συζήτησε, 
συναποφάσισε και υλοποίησε σειρά εκπαιδευτικών καινοτομιών. Το Πρόγραμμα Προαγωγής ενός Ολιστικού 
Παιδαγωγικού Μοντέλου στη βάση των 6Cs, με πρώτους από τους έξι άξονες την κριτική σκέψη και την ηθική 
αγωγή, είναι η τελευταία εκπαιδευτική καινοτομία, η οποία συνάδει με την προαγωγή των δεξιοτήτων του 
21ου αιώνα. Στο άρθρο αναδεικνύεται η εθελοντική δουλειά 80 και πλέον εκπαιδευτικών, όλων των βαθμίδων 
του Κολλεγίου Ψυχικού, σε μία bottom-up πρωτοβουλία. Αναδεικνύεται, επίσης, ο τρόπος με τον οποίο 
σχεδιάσθηκε και υλοποιήθηκε αυτό το πρόγραμμα τα τελευταία τρία χρόνια.  
 
Λέξεις κλειδιά: ολιστικό παιδαγωγικό μοντέλο, βαθιά κατανόηση, κατανόηση μέσω σχεδιασμού, κριτική 
σκέψη, αγωγή χαρακτήρα-ηθική εκπαίδευση. 
 
1. Εισαγωγή 
Το Κολλέγιο Ψυχικού ιδρύθηκε πριν από 35 χρόνια και λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο των 
βασικών αρχών, παραδόσεων, θεσμών και στόχων του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος (Ε.Ε.Ι.) (Καραμάνος, 2001), διαμορφώνοντας σταδιακά τη δική του εκπαιδευτική 
ταυτότητα. Μια σύντομη ιστορική αναδρομή είναι αναγκαία, ώστε να γίνει καλύτερα 
αντιληπτό ότι η υιοθέτηση του ολιστικού παιδαγωγικού μοντέλου των 6Cs και η σταδιακή 
εφαρμογή του στην εκπαιδευτική πραγματικότητα του σχολείου μας, εντάσσονται σε ένα 
είδος συνεχών πρωτοβουλιών και αναζητήσεων που έχουν αναληφθεί από το Κολλέγιο 
Ψυχικού στα χρόνια της μέχρι τώρα πορείας του. 
 
2. To Κολλέγιο Ψυχικού. Ίδρυση και πορεία. 
Το Δημοτικό του Κολλεγίου Ψυχικού ιδρύθηκε το 1980, ενώ από το 1999 ξεκίνησε η 
σταδιακή επέκταση του Κολλεγίου Ψυχικού στις βαθμίδες του Γυμνασίου και του Λυκείου 
με την παράλληλη ενσωμάτωση από το 2000 του International Baccalaureate Diploma 
Programme σε αυτό. Συγχρόνως εμπεδώθηκε μια σειρά συμμετοχικών διαδικασιών για τη 
λήψη αποφάσεων και την επεξεργασία προτάσεων  από τους Ακαδημαϊκούς Συλλόγους και 
των τριών βαθμίδων. Σχηματίσθηκαν επιμέρους ομάδες μελέτης και εργασίας, στις οποίες 
συμμετείχαν από κοινού οι Διευθύνσεις και η πλειονότητα του σώματος των 
εκπαιδευτικών, και στις οποίες συναποφασίσθηκε ότι καθημερινό μας μέλημα πρέπει να 
είναι η αγωγή των μαθητών/μαθητριών, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και η καλλιέργεια των 
ιδιαίτερων κλίσεών τους αλλά και η κατάκτηση ενός υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου, με 
απώτερο στόχο την αριστεία. 

mailto:aathanasopoulos@haef.gr
mailto:ipapadopoulos@haef.gr
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Τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν από την εκπαιδευτική κοινότητα του Κολλεγίου 
Ψυχικού για την επίτευξη αυτών των στόχων ήταν ο συντονισμός των μαθημάτων ανά 
επιστημονικό πεδίο αλλά και διεπιστημονικά, η σύνδεση και ο συντονισμός των τριών 
σχολικών βαθμίδων, η εφαρμογή ποικίλων διδακτικών μεθόδων, η επιδίωξη δημιουργίας 
του κατάλληλου σχολικού κλίματος∙κλίματος ανοικτής επικοινωνίας και διαλόγου. 

Η εκπαιδευτική κοινότητα του Κολλεγίου Ψυχικού, μέσω αυτών των διεργασιών, 
αναγνώρισε αφενός τη σημασία των ενδιάμεσων σταδίων και ελέγχου της σημειούμενης 
κάθε φορά προόδου αφετέρου τις προκλήσεις που τίθενται από ένα ολοκληρωμένο κύκλο 
εκπαιδευτικού σχεδιασμού∙αναφερόμαστε ειδικότερα στο τρίπτυχο: σχεδιασμός δράσης, 
υλοποίηση δράσης και αξιολόγηση δράσης. Πιο συγκεκριμένα, σε έναν πλήρη σχεδιασμό 
θα πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια οι προϋποθέσεις που αφορούν στη λειτουργία 
ενός εκπαιδευτικού οργανισμού, οι πηγές και διαδικασίες αλλά και να προβλέπεται η 
συστηματική καταγραφή και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που επιφέρει η λειτουργία 
του οργανισμού (Ζαβλανός, 2003). Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός που ακολουθήσαμε κατ’ 
αρχήν στο Κολλέγιο Ψυχικού βασίσθηκε στα τέσσερα πεδία που έχουν προτείνει οι 
Σολομών (1999) και Ματθαίου (2000) στο έργο τους. 

Για την αξιολόγηση των μαθητών, θεωρήθηκε αναγκαίο να μην εστιάσουμε το 
ενδιαφέρον μας μόνο στη βαθμολογική απόδοση του μαθητή, αλλά να εξετάσουμε τη 
συνολική του μαθησιακή ταυτότητα και να προχωρήσουμε σε αναλυτικό, τεκμηριωμένο 
σχολιασμό των επιμέρους ικανοτήτων και ιδιαιτεροτήτων του. Για αυτό το σκοπό εισήχθη η 
περιγραφική αξιολόγηση, ώστε να επιτευχθεί η αναγκαία σύνδεση μεταξύ της 
διαμορφωτικής, τυπικής/τελικής αξιολόγησης ενός μαθητή και όλων εκείνων των 
διαδικασιών που τον βοηθούν να κατακτήσει την πραγματική γνώση και την εις βάθος 
κατανόηση μέσω της διαρκούς αυτοαξιολόγησης της ακαδημαϊκής του πορείας.  

Η εκπαιδευτική κοινότητα του Κολλεγίου Ψυχικού επιχείρησε από νωρίς να βρει 
συστηματικά το βέλτιστο σημείο ισορροπίας μεταξύ των απαιτήσεων του επίσημου 
αναλυτικού προγράμματος και της ανάπτυξης σειράς αναγκαίων δεξιοτήτων μάθησης από 
μέρους των μαθητών/μαθητριών, ώστε να είναι σε θέση να συνεχίσουν την πορεία τους 
προς τη γνώση και την κατανόηση ανεξάρτητα από το μαθησιακό περιβάλλον και τις 
συνθήκες που επικρατούν σε αυτό∙ να είναι σε θέση να διαγράψουν μια αυτόνομη εν 
δυνάμει πορεία προς τη γνώση. Η αναζήτηση αυτού του σημείου ισορροπίας προκάλεσε 
συστηματικό διάλογο μεταξύ των τριών σχολικών βαθμίδων. 

Παράλληλα με την περιγραφική αξιολόγηση, εισήχθη και το εκπαιδευτικό εργαλείο της 
χαρτογράφησης (mapping) σε όλα τα Ακαδημαϊκά Τμήματα. Με την χαρτογράφηση 
επιχειρήσαμε να απαντήσουμε στα ακόλουθα ερωτήματα όσον αφορά στη διδασκαλία και 
την αξιολόγηση: πώς, πού, πότε και πόσο. Το 2006–2007, η εισαγωγή του μοντέλου 
αριστείας EFQM μας παρείχε το αναγκαίο, οργανωτικό πλαίσιο, στο οποίο μπορούσαμε να 
εντάξουμε τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης του Σχολείου μας, που είχαμε ήδη εγκαινιάσει 
τα προηγούμενα χρόνια και βασίζονταν σε ένα διοικητικό μοντέλο το οποίο λειτουργούσε 
εν πολλοίς στη βάση μιας αμφίδρομης σχέσης του τύπου: top-down και bottom-up 
συγχρόνως (EFQM, 1999-2003).  

Ως εκπαιδευτική κοινότητα επιχειρήσαμε να αντιμετωπίσουμε τα διλήμματα ενώπιον 
των οποίων βρίσκεται κάθε παρόμοια κοινότητα εκπαιδευτικών υπό την προϋπόθεση ότι 
αυτή λειτουργεί δημοκρατικά και της επιτρέπεται η ανάληψη πρωτοβουλιών αυτόνομα. Ο 
John MacBeath σε ένα κείμενό του με τον χαρακτηριστικό  τίτλο «Ηγεσία για τη Μάθηση» 
συμπυκνώνει αυτά τα διλήμματα. Αυτά αφορούν στο τι, το πώς, το πού, το πότε, το ποιος 
και το γιατί της μάθησης (βλ. MacBeath, 2008). Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να μάθουν τα 
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παιδιά; Πώς μπορούμε να αυξήσουμε την πιθανότητα αυθεντικής-κριτικής μάθησης και 
διανοητικά ανατρεπτικής έρευνας; Η μάθηση θα πρέπει να λαμβάνει χώρα εντός των τειχών 
της παραδοσιακής τάξης ή θα πρέπει να επεκταθεί εκτός των τειχών σε συνδυασμό με μια 
νέα αρχιτεκτονική του σχολικού περιβάλλοντος; Θα πρέπει να εστιάζουμε την προσοχή μας 
στην επίσημη δομή της σχολικής ημέρας και του σχολικού προγράμματος ή να 
ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές/μαθήτριές μας σχετικά με το ότι κάθε στιγμή της 
ημέρας προσφέρεται για μάθηση; Για ποιους είναι το σχολείο χώρος μάθησης; Για τους 
μαθητές μόνο ή για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και το εκπαιδευτικό 
σύστημα συνολικά; Το γιατί βεβαίως είναι το κεντρικότερο ζήτημα της εκπαιδευτικής 
θεωρίας και πολιτικής. Αφορά στο κατά πόσο έχουμε στο νου μας έναν όγκο ύλης προς 
διεκπεραίωση ή την πρόκληση έναντι καθιερωμένων απόψεων, κατεστημένων 
συμφερόντων και συνδικαλιστικών, ενδεχομένως, πιέσεων. Στην παρούσα εργασία θα 
εστιάσουμε την προσοχή μας στα ερωτήματα σχετικά με το τι, το πώς και το γιατί, έτσι 
όπως απαντήθηκαν αυτά στο πλαίσιο των θεωρήσεων για την ανάπτυξη της κριτικής και 
ηθικής σκέψης και τη σταδιακή εκδίπλωση ενός ολιστικού παιδαγωγικού μοντέλου. 

Βασικό γνώρισμα της παιδαγωγικής ταυτότητας του Κολλεγίου Ψυχικού είναι η ιδέα της 
δια βίου μάθησης. Ένας/μία εκπαιδευτικός θα πρέπει να επιμορφώνεται διαρκώς και 
μάλιστα σε ένα σχολικό περιβάλλον, το οποίο θα έπρεπε να τον/την βοηθά να 
προβληματισθεί, να αξιολογήσει και να αλλάξει τη διδακτική του/της μεθοδολογία, αν αυτό 
είναι αναγκαίο. Με αυτό το σκεπτικό καθιερώθηκε στο σχολείο μας ο θεσμός των 
αλληλοεπισκέψεων. Ο στόχος των αλληλοεπισκέψεων μεταξύ εκπαιδευτικών της ίδιας ή 
διαφορετικής ειδικότητας είναι η βελτίωσή τους με τη βοήθεια των συναδέλφων τους, που 
επιτυγχάνεται σε  ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Οι αλληλοεπισκέψεις αποσκοπούν 
στον εμπλουτισμό των εμπειριών μας ως εκπαιδευτικών σε μεθόδους διδασκαλίας, 
παιδαγωγικούς χειρισμούς, ιδέες και τεχνικές μέσα από την ανταλλαγή επισκέψεων εν ώρα 
«δράσης».  

Η σχολική ζωή, το κλίμα και οι θεσμοί συμμετοχής και ανάληψης ευθυνών εκ μέρους των 
μαθητών/τριων κατέχουν κεντρική θέση στην παιδαγωγική ταυτότητα του Κολλεγίου 
Ψυχικού. Τα ειδικά προγράμματα που εφαρμόζονται για την εμπέδωση ενός ασφαλούς και 
επιβοηθητικού περιβάλλοντος για την ακαδημαϊκή και κοινωνική πρόοδο των 
μαθητών/μαθητριών σχεδιάσθηκαν και υλοποιούνται σε συνεργασία με τα Γραφεία 
Συμβουλευτικής του Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Ενδεικτικά, θα μπορούσαν να 
αναφερθούν εδώ ο θεσμός του Ατομικού Συμβούλου και τα Προγράμματα υποδοχής - 
ένταξης νέων μαθητών, τα οποία με τον τρόπο τους συντελούν στη δημιουργία μιας 
κοινότητας μάθησης και αγωγής. 
 
3. Γνήσια καθημερινά ερωτήματα, βαθιά κατανόηση, κριτική σκέψη και αγωγή 
χαρακτήρα. 
Κάθε εκπαιδευτικός αναρωτιέται καθημερινά μέσα στην τάξη του: οι μαθητές μου μπορούν 
να προσδιορίσουν τις θεμελιώδεις έννοιες και ιδέες του μαθήματος; Έχουν κατανοήσει σε 
βάθος όσα προσπάθησα να τους εξηγήσω, τους βοήθησα να σκεφθούν κριτικά γύρω από 
μια σειρά επιστημονικών ερωτημάτων και πρακτικών διλημμάτων; Η συνολική 
εκπαιδευτική πορεία που διαγράφεται μπροστά τους αποσκοπεί στο να γίνουν οι ίδιοι 
κριτικά σκεπτόμενα άτομα, ικανά να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν λύσεις στα 
προβλήματα της καθημερινότητας, ικανά να επικοινωνήσουν, να συνεργασθούν, να 
λειτουργήσουν ως υπεύθυνοι πολίτες; Ο ίδιος/η ίδια ως εκπαιδευτικός έχω θέσει αυτούς ή 
παρόμοιους στόχους στο σχεδιασμό της διδασκαλίας μου; Είμαι ουσιαστικός συνεργάτης 
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με τους μαθητές μου; Από καιρού εις καιρόν, όλοι θέτουμε αυτά τα ερωτήματα, αν και 
μερικές φορές αισθανόμαστε κάπως αποκαρδιωμένοι εξαιτίας των αποτελεσμάτων και της 
ανταπόκρισης που έχουμε (βλ. ενδεικτικά και Met-Life surveys 2008 & 2010).  

Στην παρούσα εργασία δε θα επιχειρήσουμε να διατυπώσουμε το θεωρητικό πλαίσιο 
στο οποίο μπορούν να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα. Θα επικεντρωθούμε πιο πολύ στην 
παρουσίαση ενός πρακτικού μοντέλου εφαρμογής, το οποίο έχει στη βάση του 
παιδαγωγικές θεωρήσεις όπως η διδασκαλία για την κατανόηση, η νεο-σωκρατική 
διδακτική, η φιλοσοφία για παιδιά, η βαθιά κατανόηση, η κατανόηση μέσω σχεδιασμού. 
Στην παρούσα εργασία θα εστιάσουμε σε τρία σημεία, με πρώτο την ανάπτυξη της κριτικής 
σκέψης.  

Η συζήτηση αυτή ανάγεται ακόμη στην εποχή της δεκαετίας του 1940 (βλ. ενδεικτικά: 
Glaser, 1941), όταν η επιστημονική διερεύνηση αφορούσε στους τρόπους με τους οποίους 
μπορεί να διδαχθεί η ικανότητα αναστοχασμού των προβλημάτων που αντιμετωπίζει κανείς 
μέσα από τις καθημερινές του εμπειρίες αλλά και η καλλιέργεια των μεθόδων της λογικής 
αναζήτησης και συλλογισμών.  

Πολύ πιο πρόσφατα καταστατικά κείμενα, όπως εκείνο του "The Delphi Report" (1990) 
και οι ειδικότερες επεξεργασίες στις οποίες έχουν προβεί οι Paul και Elder και οι 
συνεργάτες τους στο πλαίσιο των ερευνών του ιδρύματος Foundation for Critical Thinking 
αποτελούν πραγματικούς οδηγούς και για τη θεωρία αλλά και για τις δυνατές 
εκπαιδευτικές εφαρμογές (βλ. ενδεικτικά Paul κ.ά., 1995 & 2015). Χαρακτηριστική είναι η 
προσέγγισή τους για τα στάδια ανάπτυξης της κριτικής σκέψης. Σε αυτήν διακρίνουν έξι 
διαφορετικά στάδια. Σε κάθε ένα από τα στάδια αντιστοιχεί ένας συγκεκριμένος 
εκπαιδευτικός σχεδιασμός, έτσι ώστε να καθίσταται εφικτή η μετάβαση στο επόμενο 
στάδιο, με στόχο το τελικό στάδιο του ολοκληρωμένου στοχαστή.  

Το δεύτερο σημείο το οποίο θα πρέπει να επισημάνουμε εδώ αφορά στα ακόλουθα. 
Παρά τις όποιες αποκλίσεις και συγκλίσεις στη θεωρία και την καθημερινή εκπαιδευτική 
πράξη (βλ. και Siegel, 1988; Nosich, 2001), μπορούμε να συγκροτήσουμε ένα σώμα κοινών 
παραδοχών, στο οποίο πρωταρχικό ρόλο παίζει η αναζήτηση του ουσιαστικού 
περιεχομένου των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκουμε, στο οποίο απεικονίζονται οι 
θεμελιώδεις έννοιες καθώς και η αλληλοσυσχέτισή τους (βλ. και Erickson, 2012).  

Η αλληλοσυσχέτιση αυτή μας οδηγεί στο τρίτο σημείο που θα έπρεπε να επισημάνουμε. 
Τα περιεχόμενα και οι έννοιες αλληλοσχετίζονται και μέσω αυτών μπορούμε να 
καθοδηγήσουμε καθημερινά τους/τις μαθητές/τριες μας αλλά και να συνεργασθούμε μαζί 
τους, έτσι ώστε να φθάσουν στο στάδιο της βαθιάς και διαρκούς κατανόησης. Σε αυτό το 
στάδιο οι μαθητές/τριες μας είναι σε θέση να εξηγήσουν, να ερμηνεύσουν, να 
συγκροτήσουν τη δική τους οπτική, να αποδώσουν το προσωπικό τους στίγμα, να 
κατακτήσουν την αυτογνωσία σε σημαντικό βαθμό. Είναι όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα της βαθιάς κατανόησης τα οποία είχαν κατά νου οι Wiggins και McTighe, όταν 
έκαναν λόγο για την κατανόηση μέσω σχεδιασμού (2005 & 2011). 

Στα ελληνικά εκπαιδευτικά συμφραζόμενα θα έπρεπε κανείς να λάβει υπόψη του και την 
υπάρχουσα ελληνική βιβλιογραφία και έρευνα. Χαρακτηριστικότερη περίπτωση όλων είναι 
η θεωρητική προσέγγιση του καθηγητή Ματσαγγούρα, ο οποίος δίνει έμφαση στους 
τρόπους με τους οποίους ο μαθητής/τρια αλλά και το ενήλικο άτομο καθίστανται ικανά να 
αναζητήσουν τις παραδοχές και τις συνεπαγωγές κάθε άποψης και να κρίνουν 
αποστασιοποιημένα τους δυνατούς τρόπους θεώρησης των πραγμάτων (βλ. ενδεικτικά: 
Ματσαγγούρας, 2005). Ίσως όμως στην ελληνική πραγματικότητα να μην έχει ακόμη 
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εκφρασθεί ένα πλήρες και ολιστικό παιδαγωγικό μοντέλο. Στην αναζήτηση αυτού θα 
επικεντρωθούμε στην επόμενη ενότητα της εργασίας μας.  

Το τρίτο σημείο το οποίο θα πρέπει να τονισθεί αφορά στην αγωγή χαρακτήρα-ηθική 
αγωγή. Ανεξάρτητα από όποιες θεωρητικές αποκλίσεις και συγκλίσεις αποτελεί κοινή 
παραδοχή όχι μόνο η σημασία αυτής της αγωγής για τη συγκρότηση των μαθητών/τριων ως 
αυριανών υπεύθυνων πολιτών αλλά και η διασύνδεσή της με την κριτική σκέψη και τη 
βαθιά κατανόηση και γνώση που επιδιώκουμε να αναπτύξουμε στις συνειδήσεις και τον 
νου των μαθητών μας (βλ. ενδεικτικά: ASCD, 1988, Althof & Berkowitz, 2006; Narvaez & 
Lapsley, 2006).  

Η αγωγή χαρακτήρα για την οποία γίνεται λόγος εδώ περιλαμβάνει δύο διαστάσεις: την 
καλλιέργεια συγχρόνως της επιτελεστικότητας αλλά και του ηθικού χαρακτήρα καθεαυτού. 
Η καλλιέργεια του επιτελεστικού χαρακτήρα των μαθητών/τριων μας αναφέρεται στα 
γνωρίσματα της στοχοθεσίας, του εργασιακού ήθους, της αποφασιστικότητας, της 
αυτογνωσίας και αυτοπεποίθησης, της ανάληψης πρωτοβουλιών, της δημιουργικότητας και 
της επίδειξης φιλοπρόοδου πνεύματος εκ μέρους τους. Ο ηθικός πάλι χαρακτήρας αφορά 
στην υιοθέτηση αξιών/αρετών όπως ο σεβασμός, η υπευθυνότητα, η ενσυναίσθηση-αγάπη, 
η σεμνότητα, η ακεραιότητα, η δικαιοσύνη αλλά και το ηθικό-ψυχικό σθένος που πρέπει να 
επιδεικνύουν για την αντιμετώπιση των όποιων δυσκολιών και διλημματικών καταστάσεων 
συναντήσουν αύριο στην καθημερινή τους ζωή ως ενήλικες. Στην ελληνική πραγματικότητα 
δεν έχει εκφρασθεί ένα πλήρες ολιστικό παιδαγωγικό μοντέλο, το οποίο να λαμβάνει 
υπόψη του τα τρία σημεία που επισημάνθηκαν σε αυτήν  την ενότητα. Στην αναζήτηση 
αυτού θα επικεντρωθούμε ακολούθως. 

 
4. Το ολιστικό παιδαγωγικό μοντέλο των 6Cs. 
Από τις τελευταίες ήδη δεκαετίες του 20ου αιώνα η διεθνής εκπαιδευτική κοινότητα είχε 
αρχίσει να θέτει στο επίκεντρο της επιστημονικής συζήτησης την έννοια των δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων (skills & competencies) και να αναζητεί τις βέλτιστες διδακτικές 
πρακτικές/μεθόδους για την ανάπτυξη και καλλιέργεια αυτών στο μαθητικό πληθυσμό. Θα 
πρέπει βεβαίως να επισημανθεί ότι ο σύγχρονος παιδαγωγικός προσανατολισμός αφορά 
στην καλλιέργεια συνολικά στάσεων ζωής (attitudes, dispositions) έναντι της γνώσης και 
του κόσμου και όχι στην ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαλειακά προσδιορισμένων. Αφορά στην 
παιδεία και στην αγωγή που πρέπει να παρέχουμε στους μαθητές/μαθήτριες μας στον 21ο 
αιώνα, όπως επισημάναμε και στην προηγούμενη ενότητα. 

Από τη διεθνή εκπαιδευτική έρευνα και διάλογο συνάγεται ότι μεταβαίνουμε από τα 
εκπαιδευτικά συστήματα που εδράζονταν στα 3Rs: Reading, wRiting and aRithmetic 
(ανάγνωση, γραφή και αριθμητική) σε εκείνα που διανοίγουν το δρόμο για την ανάπτυξη 
των δεξιοτήτων που αντιστοιχούν στα 4Cs: Critical thinking, Communication, Collaboration 
and Creativity (κριτική σκέψη, επικοινωνία, συνεργασία και δημιουργικότητα)(βλ. National 
Education Association, “A Guide to four Cs”; Partnership for 21st Century Skills; OECD/ΟΟΣΑ, 
2012). Επισημαίνεται μάλιστα πως θα έπρεπε να προχωρήσουμε ήδη σε μια πρώτη 
αναθεώρηση/συμπλήρωση του παιδαγωγικού μοντέλου των 4Cs, το οποίο είχε προταθεί τα 
τελευταία χρόνια στις ΗΠΑ, και να το μετασχηματίσουμε σε ό,τι θα μπορούσαμε να 
ονομάσουμε 4Cs+ ή 6Cs (βλ. Common Core State Standards Initiative, 2015; Partnership for 
21st Century Skills).  

Η αναθεώρηση και η συμπλήρωση για τις οποίες γίνεται εδώ λόγος αφορά στις έννοιες: 
Care/Character education (ενδιαφέρον, φροντίδα, αγωγή χαρακτήρα) και Citizenship/social 
responsibility (πολιτειότητα και κοινωνική υπευθυνότητα) που συμπληρώνουν και δίνουν 
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ηθική και κοινωνική διάσταση στην έννοια και δεξιότητα της επικοινωνίας/communication 
(βλ. και Fullan και Langworthy, 2013 & 2014). Στην πραγματικότητα βεβαίως θα έπρεπε να 
επιχειρηθεί και μια περαιτέρω αναθεώρηση/συμπλήρωση στο ίδιο το μοντέλο των 6Cs 
αυτή τη φορά, ώστε να συμπεριληφθούν στο αναδυόμενο ολιστικό παιδαγωγικό μοντέλο 
και οι επαγγελματικές δεξιότητες και η ετοιμότητα για ανώτερες σπουδές και άσκηση ενός 
επαγγέλματος (vocational skills, college & career readiness), αναγκαίων συνθηκών για το 
μέλλον των μαθητών/μαθητριών μας. (βλ. ASCD, 2015) 

Το παιδαγωγικό αυτό μοντέλο καθιστά υποχρεωτικό ένα είδος αναστοχασμού εκ μέρους 
μας ως εκπαιδευτικής κοινότητας. Η μαθησιακή διαδικασία στις τάξεις μας θα πρέπει να 
πληροί τα κριτήρια των 5Es: Engage, Explore, Explain, Extend, Evaluate (συμμετοχή, 
αναζήτηση, εξήγηση, προέκταση, αξιολόγηση). Ασφαλώς θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι 
υπάρχει χρεία αναζήτησης του βέλτιστου σημείου ισορροπίας μεταξύ της προσαρμογής του 
προτεινόμενου μοντέλου στην εκπαιδευτική πραγματικότητα της χώρας μας αλλά και στην 
υπέρβαση αυτής, όπου αυτό καθίσταται παιδαγωγικά αναγκαίο και είναι εφικτό. 

Ένα τέτοιο εγχείρημα απαιτεί σαφή σχεδιασμό και συντονισμό μεταξύ των τριών 
σχολικών βαθμίδων. Επιπροσθέτως, απαιτείται προσεκτική επιλογή και προσαρμογή των 
εκπαιδευτικών εργαλείων και μεθόδων αξιολόγησης που θα εφαρμοσθούν. Υφίσταται 
πληθώρα τέτοιων εργαλείων και μεθόδων, οι οποίες στη διεθνή πραγματικότητα 
εφαρμόσθηκαν με επιτυχία, συμβάλλοντας σημαντικά στη βελτίωση των ακαδημαϊκών 
επιδόσεων των μαθητών αλλά και στη διαμόρφωση ενός κατάλληλου σχολικού 
περιβάλλοντος,  ανάλογου με ένα σκεπτόμενο σχολείο. Θα μπορούσε να αναφερθεί εδώ ως 
χαρακτηριστική περίπτωση η νεο-σωκρατική μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο 
της φιλοσοφίας για παιδιά από ποικιλία εκπαιδευτικών φορέων και οργανισμών (βλ. 
ενδεικτικά: Foundation for Critical Thinking, 2013 και Society for the Advancement of 
Philosophical Enquiry and Reflection in Education, 2015).  

Η παιδαγωγική περιουσία, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες που έχουν 
αναληφθεί στο παρελθόν από το Κολλέγιο Ψυχικού μαζί με τα νέα στοιχεία που κομίζει το 
μοντέλο 6Cs και η εφαρμογή του με πρώτα βήματα την προαγωγή της κριτικής σκέψης και 
της αγωγής χαρακτήρα αποτέλεσαν τη βάση αναζήτησης της επιζητούμενης ολιστικής 
παιδαγωγικής προσέγγισης (βλ. ASCD, 2012). Από το σχολικό έτος 2013-2014 μια 
συγκεκριμένη ομάδα εκπαιδευτικών του Κολλεγίου Ψυχικού συμμετείχε εθελοντικά σε 
αυτό το εγχείρημα. Στην ακόλουθη ενότητα θα παρουσιασθούν τα πράγματα από την αρχή. 

 
5. Σχεδιασμός, εφαρμογή & αξιολόγηση του προγράμματος προαγωγής των 6Cs. 
1η φάση: 
Το πρόγραμμα προαγωγής, κατ’ αρχάς, της κριτικής σκέψης στο Κολλέγιο Ψυχικού 
βασίσθηκε σε πρωτοβουλία του Συντονιστή Κοινωνικών Επιστημών του Κολλεγίου Ψυχικού, 
κ. Ιορδάνη Παπαδόπουλου, που ανελήφθη με τη λήξη του σχολικού έτους 2012-2013. Το 
κίνητρο της ερευνητικής πρωτοβουλίας, ήταν η διερεύνηση των προσανατολισμών της 
εκπαίδευσης για τον 21ο αιώνα σε διεθνές επίπεδο μέσω της μελέτης του έργου το οποίο 
επιτελείται από διαφορετικούς εκπαιδευτικούς φορείς, οργανισμούς και δίκτυα και στις 
δύο πλευρές του Ατλαντικού. 

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Κριτικής Σκέψης ως μέρος του ευρύτερου παιδαγωγικού 
μοντέλου των 6Cs υιοθετήθηκε από τη Διεύθυνση του Κολλεγίου Ψυχικού και συνεργατικά 
πλέον σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2013-2014 με τον 
ακόλουθο τρόπο. Οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν από τον Συντονιστή των Σχολικών 
μονάδων και Διευθυντή Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού για τη γενική ιδέα και το σχεδιασμό. 
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Το θεωρητικό πλαίσιο και η επιμέρους στοχοθεσία παρουσιάσθηκε αναλυτικά από τον 
Συντονιστή Κοινωνικών Επιστημών και της Ομάδας Προαγωγής Κριτικής Σκέψης – 6Cs 
Κολλεγίου Ψυχικού. Για τις αναγκαίες ειδικότερες επεξεργασίες ανά γνωστικό αντικείμενο 
αλλά και την υλοποίηση του προγράμματος σχηματίσθηκαν Ομάδες εργασίας, στις οποίες 
συμμετείχαν εθελοντικά 72 εκπαιδευτικοί όλων των σχολικών βαθμίδων και ειδικοτήτων.  
Ελήφθη δε από τους ίδιους μια σημαντική μεθοδολογικά απόφαση.  

Προκρίθηκε η σταδιακή εκδίπλωση και εφαρμογή του μοντέλου των 6Cs, αρχής 
γενομένης από το πρώτο C, την κριτική σκέψη. Η απόφαση αυτή θεωρήθηκε επιβεβλημένη 
για λόγους επιστημονικούς-παιδαγωγικούς και είναι σύμφωνη με τη διεθνή εκπαιδευτική 
πρακτική. Οι κύριοι λόγοι αφορούν στο ότι με αυτόν τον τρόπο καθίσταται εφικτή η 
σταδιακή εμπέδωση μιας νέας κουλτούρας για το σκεπτόμενο σχολείο, γίνεται δυνατός ο 
καλύτερος συντονισμός των διαφορετικών ομάδων και δημιουργούνται οι κατάλληλες 
εκπαιδευτικές γέφυρες μεταξύ των σχολικών βαθμίδων.  

Θα έπρεπε μάλιστα να σημειωθεί πως στην περίπτωση και αυτού του καινοτομικού 
εγχειρήματος, όπως και σε εκείνες που ανελήφθησαν παλαιότερα και για τις οποίες έγινε 
λόγος στην πρώτη ενότητα της παρούσης εργασίας, επαληθεύθηκε σε σημαντικό βαθμό η 
σημασία του μοντέλου δημοκρατικής διοίκησης και αυτόνομης πρωτοβουλίας εκ μέρους 
των ίδιων των εκπαιδευτικών, καθώς το όλο εγχείρημα ξεκίνησε ουσιαστικά «από τα 
κάτω». 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 2013-2014 υλοποιήθηκαν  25 διαφορετικά 
σχέδια εργασιών/projects σε ποικιλία γνωστικών αντικειμένων, διάρκειας μερικών 
διδακτικών περιόδων ή και ολόκληρων εβδομάδων, ειδικά σχεδιασμένων για την προαγωγή 
της κριτικής σκέψης των μαθητών/μαθητριών. Το σχολικό έτος 2014-2015 οι εργασίες αυτές 
αξιολογήθηκαν σταθμισμένα (βλ. Foundation for Critical Thinking, 2013 και Catalina 
Foothills School District, 2011) και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ήταν απολύτως 
ενθαρρυντικά για τη συνέχιση της προσπάθειας και στα επόμενα σχολικά έτη, έτσι ώστε να 
δοκιμασθούν όλες οι πτυχές του μοντέλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκπαιδευτικοί του 
Δημοτικού εργάσθηκαν και ατομικά αλλά και ως επιμέρους ομάδες ανά τάξη. Στην Ομάδα 
Λυκείου/ΙΒ-Γυμνασίου επιχειρήθηκε η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών ειδικοτήτων αλλά 
και καθηγητών διαφορετικών τάξεων.  
 
2η φάση: 
Στη βάση του ίδιου διοικητικού μοντέλου και του ίδιου οργανωτικού σχήματος και τρόπου 
λειτουργίας των εθελοντικών ομάδων, το σχολικό έτος 2015-2016 αφιερώθηκε στην αγωγή 
χαρακτήρα. Σε αυτή τη φάση συμμετείχαν 80 και πλέον εκπαιδευτικοί όλων των σχολικών 
βαθμίδων και ειδικοτήτων.  

Αξιοποιήθηκαν ο θεσμός της εβδομαδιαίας κοινωνικής ζωής, που είναι ενταγμένη στο 
ωρολόγιο πρόγραμμα, τα μαθήματα των εικαστικών και της αισθητικής αγωγής αλλά και 
σειρά άλλων μαθημάτων. Στην πορεία του σχολικού έτους κάθε μήνα αναδεικνυόταν μια 
ξεχωριστή αξία γύρω από την οποία οι μαθητές/τριες ανέπτυσσαν γόνιμο διάλογο, 
σχεδίαζαν και υλοποιούσαν εργασίες ποικίλου περιεχομένου∙δημιούργησαν δε και ένα 
σημαντικό αριθμό καλλιτεχνικών δρωμένων εστιασμένων στο θέμα των ηθικών αξιών. 
Αξίζει να τονισθεί ότι στην περίπτωση του Λυκείου το ζήτημα της προαγωγής των ηθικών 
αξιών συνδυάσθηκε την ενεργό συμμετοχή της Μαθητικής Κοινότητας για τη συγκρότηση 
ενός κώδικα συμπεριφοράς. 

 
6. Πρώτα συμπεράσματα από την εφαρμογή του προγράμματος.  
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Οι εκπαιδευτικοί του Κολλεγίου Ψυχικού που συμμετείχαν στην Ομάδα Προαγωγής των 6Cs 
συνειδητοποίησαν στην πράξη ότι η κριτική και η ηθική σκέψη είναι στάση έναντι της 
γνώσης και της ζωής. Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί προσέγγισαν κριτικά το έργο τους και 
αναθεώρησαν σε σημαντικό βαθμό τη διδακτική τους μεθοδολογία, ώστε να είναι δυνατή η 
ανάπτυξη της κριτικής και ηθικής σκέψης εκ μέρους των μαθητών/μαθητριών. Οι 
εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν εθελοντικά στην ομάδα οραματίσθηκαν το Σχολείο ως μια 
κοινότητα γνώσης και μάθησης, ηθικής και αγωγής, βασισμένης σε μια ολιστική 
παιδαγωγική φιλοσοφία.  
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Περίληψη 
Με την παρούσα εισήγηση προτείνεται η σύνδεση της διδασκαλίας του αποσπάσματος «Μια Κυριακή στην 
Κνωσό» από το έργο του Νίκου Καζαντζάκη «Αναφορά στον Γκρέκο», το οποίο ανθολογείται στο σχολικό 
εγχειρίδιο των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ Γυμνασίου, με την επίσκεψη και την παρατήρηση 
επιλεγμένων εκθεμάτων στο Μουσείο Χώρας Μεσσηνίας. Συγκεκριμένα, οι μαθητές καλούνται, αρχικά, να 
εντοπίσουν στο Μουσείο δύο εκθέματα, ένα αγγείο διακοσμημένο με διπλούς πελέκεις και ένα μικρό 
μεταλλικό διπλό πέλεκυ, τα οποία δηλώνουν τη σχέση του Μυκηναϊκού και του Μινωικού πολιτισμού και την 
επίδραση του δεύτερου στον πρώτο. Η παραπάνω δραστηριότητα στηρίζεται στην απορία και την ανακάλυψη 
καθώς και την αυτενέργεια των μαθητών, οι οποίοι εργάζονται κατά ομάδες. Μέσα από τη δραστηριότητα 
αυτήν καθώς και την περιήγηση στο Μουσείο, η οποία επεκτείνεται στη συνέχεια και σε άλλα εκθέματα, οι 
μαθητές ζητείται να συγκρίνουν τους δύο πολιτισμούς σε επίπεδο υλικό και πνευματικό (φύση και 
χαρακτήρας τους), να εξαγάγουν γενικότερα συμπεράσματα για τις θρησκείες των λαών, καλλιεργώντας, 
επομένως, την κριτική τους σκέψη και τον διάλογο, και να καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους σε ένα 
ομαδικό φύλλο εργασίας που έχει ήδη συνταχθεί από τον / την εκπαιδευτικό και το οποίο έχει μοιραστεί 
στους μαθητές. Χάρη στην εν λόγω βιωματική προσέγγιση επιτυγχάνεται η ανάδειξη της σημασίας και της 
συμβολής του Μουσείου στην εκπαίδευση και η εξοικείωση των μαθητών με τον μουσειακό χώρο. Επιπλέον, 
η διδακτική-μουσειοπαιδαγωγική αυτή πρόταση χαρακτηρίζεται από τη διαθεματική σύνδεση περισσότερων 
του ενός αντικειμένων (Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Νεοελληνική Γλώσσα, Εικαστικά), μπορεί να 
επεκταθεί και σε άλλες τάξεις (Ομηρικά έπη-Οδύσσεια και Ιστορία Α΄ Γυμνασίου, Βιωματικές δράσεις-Τοπική 
Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου) και να συμπεριλάβει τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών (εικονική περιήγηση στο 
Μουσείο Χώρας).  
 
Λέξεις-κλειδιά: μουσείο, μυκηναϊκός πολιτισμός, μινωικός πολιτισμός, θρησκευτικό σύμβολο, 
αλληλεπίδραση, κριτική σκέψη. 
  
1. Εισαγωγή 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια μουσειοπαιδαγωγική εκπαιδευτική δραστηριότητα 
σε ένα συγκεκριμένο μουσείο με αφορμή ένα συγκεκριμένο κείμενο του σχολικού 
εγχειριδίου των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ Γυμνασίου. Αρχικά, γίνεται 
αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται η πρόταση, στους παράγοντες που 
την καθορίζουν, στους στόχους της και στις διαθεματικές συνδέσεις με άλλα σχολικά 
γνωστικά αντικείμενα. Στο κυρίως μέρος της εργασίας περιγράφεται η πρόταση και οι 
δραστηριότητες παράλληλα με τη μεθοδολογία που προτείνεται να ακολουθηθεί. Η 
εργασία κλείνει με ορισμένα συμπεράσματα, τα οποία προκύπτουν από την εφαρμογή της 
εν λόγω πρότασης.   
 
1.1 Θεωρητικό πλαίσιο  
Η μουσειοπαιδαγωγική εκπαιδευτική δραστηριότητα που προτείνεται εδώ στηρίζεται στις 
αρχές της κονστρουκτιβιστικής προσέγγισης στη μάθηση και στην κοινωνική διάσταση της 
μάθησης (Νικονάνου, 2013).  
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Με βάση την πρώτη η γνώση θα δομηθεί από τους ίδιους τους μαθητές κατά τη διάρκεια 
της αλληλεπίδρασής τους αρχικά με επιλεγμένα εκθέματα και στη συνέχεια η 
αλληλεπίδραση θα επεκταθεί για να «αγκαλιάσει» το σύνολο του πολιτισμού που 
παρουσιάζεται στην έκθεση, εν προκειμένω του Mυκηναϊκού.  Για να είναι αυτή η εμπειρία 
εκπαιδευτική, θα έχει προηγηθεί η προετοιμασία της επίσκεψης από τον διδάσκοντα με την 
«εισαγωγή» των μαθητών στον Μυκηναϊκό πολιτισμό και την οργάνωσή τους με φύλλα 
εργασίας και η δραστηριότητα θα «χτιστεί» πάνω σε γνώσεις προηγούμενων τάξεων, 
συγκεκριμένα στη γνώση της Αρχαίας Ιστορίας Α΄ Γυμνασίου.  

Με βάση τη δεύτερη προσέγγιση του Vygotsky (Νάκου, 2001) η προτεινόμενη 
δραστηριότητα θα έχει κοινωνικό χαρακτήρα, αφού οι μαθητές θα αλληλεπιδρούν μεταξύ 
τους, καλλιεργώντας όχι μόνο γνώσεις αλλά και εργαλεία σκέψης. Το σημαντικότερο είναι 
ότι αυτή η κοινωνική αλληλεπίδραση θα λειτουργήσει ως «μικρογραφία» της 
αλληλεπίδρασης των αρχαίων πολιτισμών που θα κληθούν να αναγνωρίσουν οι μαθητές 
μέσα από την παρατήρηση, την ερμηνεία και τον σχολιασμό των εκθεμάτων, με τελικό 
ζητούμενο να σέβονται το διαφορετικό και να προωθείται η συνεργασία μεταξύ ατόμων και 
πολιτισμών.  

Επιπλέον, μέσα από την προτεινόμενη δραστηριότητα προάγεται η ολιστική μάθηση, 
καθώς η μελέτη των εκθεμάτων θα επιτρέψει συσχετισμούς ανάμεσα στον πολιτισμό και 
την τεχνολογία, τους ανθρώπους και τις κοινωνικές δομές, το παρελθόν, το παρόν και το 
μέλλον. Τελικά, οι μαθητές θα αναπτύξουν τόσο την προσωπική τους ταυτότητα 
(θρησκευτική και πολιτισμική εν γένει), την οποία είναι ανάγκη να διατηρήσουν στο 
σύγχρονο πολυπολιτισμικό περιβάλλον, όσο και την κατανόηση της έννοιας της διαφοράς 
και τον σεβασμό της, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω (Κακούρου-Χρόνη, 2005).  
 
1.2 Οι τρεις παράγοντες που καθορίζουν την προτεινόμενη μουσειοπαιδαγωγική 
εκπαιδευτική δραστηριότητα  
Το κοινό 
Η ομάδα κοινού στην οποία απευθύνεται η συγκεκριμένη μουσειοπαιδαγωγική 
εκπαιδευτική δραστηριότητα είναι σχολικά τμήματα της Β΄ Γυμνασίου με δυνατότητα 
επέκτασης και σε τμήματα της Γ΄ Γυμνασίου στο πλαίσιο του μαθήματος των Βιωματικών 
Δράσεων – Τοπικής Ιστορίας, αν υποθέσουμε ότι οι μαθητές κατάγονται από τη Μεσσηνία.  
Η επιλογή του κοινού υποβάλλεται από το περιεχόμενο του σχολικού εγχειριδίου Κειμένων 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ Γυμνασίου, το οποίο δίνει την αφορμή μέσα από 
ανθολογούμενο κείμενο («Μια Κυριακή στην Κνωσό» του Νίκου Καζαντζάκη) να γνωρίσουν 
οι μαθητές τον αρχαίο Μινωικό πολιτισμό και τη συμβολή του στον παγκόσμιο πολιτισμό.  
Επίσης, οι έφηβοι βρίσκονται σε μια ηλικία που χρειάζονται ευκαιρίες για αυτοέκφραση και 
δημιουργική μάθηση μέσα σε ένα περιβάλλον ελευθερίας και ανεξαρτησίας. Μάλιστα, 
θέλουν να ακούγονται και να γίνονται σεβαστές οι ιδέες τους (Jensen, 1999). Το μουσείο 
μπορεί να συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση, αφού εκεί θα κληθούν να αυτενεργήσουν 
και να διατυπώσουν την άποψή τους όσον αφορά τα προς προσέγγιση εκθέματα.  
Μια άλλη παράμετρος που λαμβάνεται υπ’ όψιν για την επιλογή του κοινού είναι το 
γεγονός ότι η εν λόγω ηλικιακή ομάδα βρίσκεται στο στάδιο των αφηρημένων νοητικών 
διεργασιών. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές είναι ικανοί να αντιλαμβάνονται συμβολισμούς, 
να διατυπώνουν υποθέσεις, να εξάγουν συμπεράσματα αλλά και να επεξεργάζονται 
«επιστημονικά», έγκυρα και κριτικά τα μουσειακά αντικείμενα (Δάλκος, 2000; Νάκου, 
2001). Επομένως, είναι σε θέση να αποτιμήσουν την προσφορά αφενός του Μινωικού 
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αφετέρου του Μυκηναϊκού πολιτισμού και να προβούν σε σύγκριση των δύο σε διάφορα 
επίπεδα.  
Ο χώρος  
Το Μουσείο Χώρας Τριφυλίας ιδρύθηκε από την Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία, με 
ευθύνη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ολυμπίας, αμέσως μετά τη λήξη των ερευνών του Carl 
Blegen και του Σπυρίδωνος Μαρινάτου. Πρόκειται για ένα αρχαιολογικό μουσείο 
παραδοσιακού τύπου που φιλοξενεί ευρήματα από το Ανάκτορο του Νέστορος στην Πύλο 
και τους γειτονικούς μυκηναϊκούς τάφους της γύρω περιοχής (Blegen & Rawson, 2007). Η 
αρχαιολογική συλλογή του Μουσείου αποτελείται κυρίως από αγγεία και άλλα αντικείμενα 
(οπλισμό, κοσμήματα και χάντρες, ειδώλια, πινακίδες Γραμμικής γραφής Β΄) που στην 
πλειονότητα τους χρονολογούνται στην Υστεροελλαδική ή Μυκηναϊκή εποχή (1550-1100 
π.Χ. περίπου). Επίσης, περιλαμβάνει ό,τι σώθηκε από τις τοιχογραφίες του ανακτόρου. Τα 
ευρήματα δεν συνοδεύονται από εκτενή υπομνηματισμό αλλά επιπλέον πληροφορίες 
μπορούν να δοθούν από το προσωπικό φύλαξης του Μουσείου. Το Μουσείο αποτελείται 
από τρεις αίθουσες με κριτήριο ταξινόμησης των ευρημάτων τις τοποθεσίες από τις οποίες 
προέρχονται τα εκθέματα. Οι αίθουσες είναι αρκετά ευρύχωρες και διαθέτουν σημεία όπου 
μπορούν να καθίσουν οι μαθητές για να συμπληρώσουν τα φύλλα εργασίας.   
Η κοινωνική διάσταση  

Οι μαθητές βρίσκονται σε σχέση άμεσης επικοινωνίας τόσο με τον διδάσκοντα, που 
παίζει τον ρόλο του εμψυχωτή, όσο και με το προσωπικό του μουσείου, το οποίο μπορεί 
πιθανώς να δώσει κάποιες πιο εξειδικευμένες πληροφορίες για τα εκθέματα. Επίσης, οι 
μαθητές επικοινωνούν μεταξύ τους, καθώς ως μορφή εργασίας επιλέγεται η ομαδική κατά 
τη συμπλήρωση του φύλλου εργασίας ως μια μορφή έμμεσης επικοινωνίας, χωρίς να 
εξαιρείται βέβαια και η ατομική εργασία κατά την ελεύθερη περιδιάβαση των μαθητών 
στον μουσειακό χώρο.  
 
1.3 Παιδαγωγικοί στόχοι της προτεινόμενης μουσειοπαιδαγωγικής εκπαιδευτικής 
δραστηριότητας 
Στόχοι σε επίπεδο  γνώσεων 

• Να εμπλουτίσουν οι μαθητές τον κόσμο των παραστάσεών τους χωρίς να 
δεσμεύονται μόνο από το σχολικό εγχειρίδιο αλλά συσχετίζοντας τη μουσειακή με 
τη σχολική γνώση. 

• Να έρθουν σε επαφή με τον Μυκηναϊκό πολιτισμό μέσα από τα μουσειακά 
εκθέματα που θα προσεγγίσουν αλλά και συνολικά μέσα από τη περιήγηση στον 
μουσειακό χώρο.  

• Στόχοι σε επίπεδο στάσεως 
• Να συγκρίνουν οι μαθητές τον Μινωικό και τον Μυκηναϊκό πολιτισμό και να 

αναγνωρίσουν τις αλληλεπιδράσεις και τις σχέσεις μεταξύ τους, κατανοώντας το 
πολυδιάστατο και πολυσήμαντο του πολιτισμικού φαινομένου (Χρυσουλάκη, 1997). 

• Να εκτιμήσουν τη συμβολή των αρχαίων πολιτισμών στον παγκόσμιο πολιτισμό και 
να διαμορφώσουν ευρεία και αντιρατσιστική τοποθέτηση (Άλκηστις, 1996). 

• Στόχοι σε επίπεδο δεξιοτήτων  
• Να εξοικειωθούν οι μαθητές με τον χώρο του μουσείου.  
• Να μάθουν να αυτενεργούν και να αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους, τη 

φαντασία τους και την κριτική τους σκέψη μέσα από τη διατύπωση υποθέσεων για 
το παρελθόν (Άλκηστις, 1996). 
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• Να μάθουν να συνεργάζονται και να επικοινωνούν για να φέρουν σε πέρας 
ομαδικές εργασίες.   

Διαθεματικότητα 
• Στο πλαίσιο της προτεινόμενης μουσειοπαιδαγωγικής εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας εμπλέκονται τα εξής σχολικά αντικείμενα:  
• Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ Γυμνασίου (κείμενο «Μια Κυριακή στην 

Κνωσό» του Νίκου Καζαντζάκη) 
• Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ και Β΄ Γυμνασίου (παραγωγή γραπτού και προφορικού 

λόγου κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο μουσείο και της παρουσίασης των 
αποτελεσμάτων της «έρευνας») και Γ΄ Γυμνασίου (3η Ενότητα: Είμαστε όλοι ίδιοι. 
Είμαστε όλοι διαφορετικοί: κατανόηση και αποδοχή της σχετικότητας και της 
αλληλεπίδρασης των πολιτισμών καθώς και αντιμετώπιση του παγκόσμιου 
πολιτισμού ως ενός «ψηφιδωτού» στο οποίο όλοι οι πολιτισμοί έχουν συμβάλει και 
οφείλουν να συνυπάρχουν) 

• Θρησκευτικά Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου (συζήτηση σχετικά με τα σύμβολα των διαφόρων 
αρχαίων και νέων θρησκειών) 

• Αρχαία Ιστορία Α΄ Γυμνασίου (Κεφάλαιο Β΄: Η Εποχή του Χαλκού. 3. Ο Μινωικός 
πολιτισμός, 4. Η θρησκεία και η τέχνη των Μινωιτών, 5. Ο Μυκηναϊκός κόσμος, 6. Η 
Μυκηναϊκή θρησκεία και τέχνη).  

• Βιωματικές Δράσεις – Τοπική Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου (επαφή των μαθητών με την 
τοπική πολιτισμική κληρονομιά της αρχαιότητας και ανάδειξή της) 

• Εικαστικά Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου (παρατήρηση και ερμηνεία έργων τέχνης)  
• Πληροφορική Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου (εικονική περιήγηση στο Μουσείο Χώρας, 

προβολή εικόνων με πρόγραμμα παρουσίασης Powerpoint).  
 
2. Υλοποίηση – Σενάριο της προτεινόμενης μουσειοπαιδαγωγικής εκπαιδευτικής 
δραστηριότητας 
2.1 Πρώτη φάση: Προετοιμασία  
1η διδακτική ώρα 
Κατά την πρώτη διδακτική ώρα διαβάζεται από τον διδάσκοντα στους μαθητές μέσα στην 
τάξη το κείμενο «Μια Κυριακή στην Κνωσό», το οποίο αποτελεί απόσπασμα από το έργο 
του Νίκου Καζαντζάκη «Αναφορά στον Γκρέκο» και περιλαμβάνεται στο σχολικό εγχειρίδιο 
των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Β΄ Γυμνασίου. Μέσα από την ανάγνωση και 
τον σχολιασμό του κειμένου οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τον Μινωικό πολιτισμό, τα 
κατάλοιπά του (ανάκτορο της Κνωσού), τον χαρακτήρα του (φυσιολατρικό) και τα 
θρησκευτικά του σύμβολα (διπλό πέλεκυ: «διπλοπέλεκο» ή «διπλοτσέκουρο», όπως 
αναφέρεται μέσα στο κείμενο). Στο τελευταίο θα πρέπει ο διδάσκων να επιστήσει την 
προσοχή των μαθητών, καθώς θα αποτελέσει το σημείο αναφοράς κατά την περιήγηση στο 
μουσείο. Μάλιστα, συνίσταται να δοθεί σχετική έμφαση στους θεολογικούς 
προβληματισμούς, στις συγκρίσεις μεταξύ θρησκειών και πολιτισμών και στις σκέψεις του 
συγγραφέα, όπως αποτυπώνονται ήδη από την αρχή του κειμένου, μέσα από τα λόγια του 
αφηγητή ή των ηρώων (Γαραντούδης κ.ά., 2005). Έτσι, θα δοθεί έρεισμα στη σύγκριση 
μεταξύ αρχαίων πολιτισμών που θα γίνει στη συνέχεια στον χώρο του μουσείου. 
Παράλληλα, για μια καλύτερη εποπτεία του αντικειμένου ο διδάσκων μπορεί να επεκταθεί 
και σε άλλα στοιχεία και όψεις του Μινωικού πολιτισμού, όπως τις θρησκευτικές τελετές 
(ταυροκαθάψια) ή τη μινωική τέχνη (καμαραϊκά ωοκέλυφα αγγεία) ή / και ακόμη να κάνει 
μια προβολή με ευρήματα του Μινωικού πολιτισμού (τοιχογραφίες) που περιγράφονται 
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μέσα στο κείμενο. Τέλος, τους αναθέτει γραπτή άσκηση με θέμα την περιγραφή της 
εμπειρίας τους από την επίσκεψή τους σε ένα μουσείο ή έναν αρχαιολογικό χώρο. Μέσα 
απ’ όλες αυτές τις δραστηριότητες επιδιώκεται να ασκηθεί η «παιδαγωγική του βλέμματος» 
των μαθητών (Τζιαφέρη, 2005), η οποία θα τους επιτρέψει να προσεγγίσουν επιτυχέστερα 
τα εκθέματα κατά την επίσκεψή τους στο μουσείο.  
2η διδακτική ώρα  
Διαβάζονται μέσα στην τάξη οι εργασίες των μαθητών, οι οποίες τους είχαν ανατεθεί την 
προηγούμενη διδακτική ώρα. Στη συνέχεια ο διδάσκων προετοιμάζει με τη μέθοδο της 
αφήγησης τους μαθητές για την επίσκεψή τους στο μουσείο. Αναφέρεται στο είδος του 
μουσείου (αρχαιολογικό, «παραδοσιακού» τύπου), στην ποικιλία των εκθεμάτων που αυτό 
περιλαμβάνει (διάκριση χρηστικών αντικειμένων από τα έργα τέχνης) και στον τρόπο που 
αυτά εκτίθενται στον μουσειακό χώρο, εξοικειώνοντάς τους έτσι με κάποιους βασικούς 
μουσειακούς όρους. Ενδεχομένως, μοιράζει στους μαθητές ενημερωτικά φυλλάδια που 
διατίθενται από το μουσείο ή αξιοποιεί την ιστοσελίδα με την εικονική περιήγηση στο 
μουσείο Χώρας. Επισημαίνει ότι το μουσείο περιέχει ευρήματα του Μυκηναϊκού 
πολιτισμού ενώ στο κείμενο του Καζαντζάκη δίνονται στοιχεία για τον Μινωικό πολιτισμό 
και βρίσκει ευκαιρία να δώσει κάποια συνοπτικά στοιχεία σχετικά με τον Μυκηναϊκό 
πολιτισμό. Επίσης, εξηγεί το είδος της δραστηριότητας που θα λάβει χώρα στο μουσείο, 
αναφέροντας ρητά στους μαθητές ότι θα επιχειρήσουν μια σύγκριση μεταξύ Μινωικού και 
Μυκηναϊκού πολιτισμού με βάση τα δεδομένα που βρίσκονται στη διάθεσή τους (κείμενο 
του σχολικού εγχειριδίου, επιλεγμένα μουσειακά εκθέματα, προηγούμενες γνώσεις των 
μαθητών). Τέλος, οι μαθητές χωρίζονται από τον διδάσκοντα σε  ομάδες ανάλογα με τον 
αριθμό τους.   
 
2.2 Δεύτερη φάση: Επίσκεψη στο μουσείο 
Οι μαθητές μαζί με τον διδάσκοντα επισκέπτονται το μουσείο και ενθαρρύνονται να 
περιηγηθούν ελεύθερα μόνοι ή κατά ομάδες μέσα στον εκθεσιακό χώρο και να 
αναζητήσουν τα δύο εκείνα εκθέματα (αγγείο με παράσταση διπλών πελέκεων και μικρό 
μεταλλικό διπλό πέλεκυ) που μοιάζουν «ξένα» προς τα υπόλοιπα, αφού συνδέονται με τον 
Μινωικό πολιτισμό, όπως θα θυμούνται οι μαθητές από το κείμενο του Καζαντζάκη. 
Επομένως, επιλέγεται η μέθοδος της εξερεύνησης υπό τύπον ενός παιχνιδιού «κρυμμένου 
θησαυρού» (Νικονάνου, 2013). Για τον σκοπό αυτόν μοιράζεται στην κάθε ομάδα από ένα 
φύλλο εργασίας με ερωτήσεις (Τζιαφέρη, 2005). Αξιοποιείται, έτσι, και η μαιευτική 
μέθοδος, καθώς ο διδάσκων θέτει ερωτήματα και παροτρύνει τους μαθητές-επισκέπτες να 
θέσουν τα δικά τους μέσα από τη διάδρασή τους με τα εκθέματα (Νικονάνου, 2013; 
Τζιαφέρη, 2005). Στη συνέχεια με ερωτήσεις ανοικτού τύπου διατυπώνεται στους μαθητές 
ένας προβληματισμός για τον τρόπο με τον οποίον σχετίζονται τα δύο εκθέματα με τον 
Μινωικό πολιτισμό, εφόσον βρίσκεται στο πλαίσιο της συλλογής ενός μουσείου που αφορά 
τον Μυκηναϊκό πολιτισμό. Οι μαθητές καλούνται, αφού διακρίνουν την «προβληματική» 
κατάσταση, να διαμορφώσουν υποθέσεις. Χρησιμοποιείται επομένως η μέθοδος επίλυσης 
προβλημάτων (Δάλκος, 2000; Τζιαφέρη; 2005). Επίσης, οι μαθητές μπορούν να 
πληροφορηθούν από τους φύλακες του μουσείου σχετικά με τη μινωική καταγωγή δύο 
αγγείων της συλλογής για τη θαλάσσια μεταφορά προϊόντων. Στη συνέχεια οι μαθητές 
καλούνται να εντείνουν την προσοχή τους και να εντοπίσουν και άλλα ευρήματα που 
συνδέουν με λιγότερο εμφανή τρόπο τον Μυκηναϊκό με τον Μινωικό πολιτισμό. Αυτά είναι 
ένα θραύσμα τοιχογραφίας με σκηνή από ταυροκαθάψια, τα οποία ως αγώνισμα απαντούν 
και στον μυκηναϊκό κόσμο της ηπειρωτικής Ελλάδας (Δετοράκης, 1990), θραύσματα από 
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κέρατα καθοσιώσεως που συναντώνται εκτός από την μινωική Κρήτη και στην ηπειρωτική 
Ελλάδα τόσο για λόγους εντυπωσιασμού όσο και για λατρευτικούς (Blegen & Rawson, 
2007), ένα θραύσμα τοιχογραφίας που απεικονίζει κέρατα καθοσιώσεως τοποθετημένα στο 
υπέρθυρο ενός κτίσματος και ένα θραύσμα τοιχογραφίας που παριστάνει ένα λιοντάρι μαζί 
με γρύπα, ο οποίος ήταν σύμβολο συνδεδεμένο με τη μινωική Κρήτη. Μετά από την 
παρατήρηση και τον εντοπισμό των παραπάνω οι μαθητές καλούνται να προβληματιστούν 
πάνω στη φύση και τον ρόλο της θρησκείας, εξάγοντας συμπεράσματα σχετικά με τη 
θρησκεία των Μυκηναίων και συνδέοντάς τη με τη Μινωική, καθώς και γενικότερα για 
θέματα λατρείας και θρησκευτικών συμβόλων, τα οποία καταγράφουν (Δάλκος, 2000). 
Μπορούν να τους τεθούν ερωτήματα, όπως ποιος είναι ο σκοπός της θρησκείας και σε τι 
βοηθά, γιατί έχουν την ανάγκη να πιστεύουν οι άνθρωποι, ποια είναι τα θρησκευτικά 
σύμβολα των αρχαίων και των νεότερων πολιτισμών και να τα συγκρίνουν, πώς και γιατί 
ένας πολιτισμός επηρεάζεται από έναν άλλον στο επίπεδο της θρησκείας. Κατά την 
δραστηριότητα αυτή μπορούν να αξιοποιήσουν δικές τους εμπειρίες και βιώματα, αλλά και 
γνώσεις από άλλα διδακτικά αντικείμενα. Έτσι, κατανοούν περισσότερο τον τρόπο που 
σκέφτονται οι άνθρωποι γενικά και στρέφονται ταυτόχρονα και προς τον εαυτό τους 
δομώντας μια ιδιαίτερη θρησκευτική ιδεολογία (Hooper-Greenhill, 1999). Αν ο χρόνος το 
επιτρέπει, οι μαθητές παροτρύνονται από τον εμψυχωτή-διδάσκοντα να προσεγγίσουν και 
άλλες όψεις του Μυκηναϊκού πολιτισμού, όπως αποτυπώνονται στα υπόλοιπα εκθέματα 
του μουσείου (αγγεία διακοσμημένα με φυσιολατρικά μοτίβα, θέματα τοιχογραφιών, 
πινακίδες Γραμμικής γραφής Β΄, κοσμήματα, οικιακά σκεύη) και να συγκρίνουν τη φύση του 
Μυκηναϊκού πολιτισμού με τον Μινωικό, όπως τον περιγράφει ο Καζαντζάκης στο κείμενο 
του σχολικού τους εγχειριδίου. Αξιοποιείται ο διάλογος και η αυτενέργεια των μαθητών 
(Τζιαφέρη, 2005), καθώς θα επιλέξουν οι ίδιοι τα εκθέματα που τους κάνουν εντύπωση και 
θα θελήσουν να σχολιάσουν. Πρόκειται για μια δημιουργική διαδικασία, η οποία θα 
δομηθεί επάνω σε προγενέστερες γνώσεις των μαθητών, τις οποίες απέκτησαν μέσα από τη 
διδακτική πράξη (ανάγνωση του κειμένου, παρουσίαση Powerpoint για τον Μινωικό και τον 
Μυκηναϊκό πολιτισμό). Τέλος, ζητείται από τους μαθητές να αποτιμήσουν την προσφορά 
του Μυκηναϊκού πολιτισμού στον παγκόσμιο πολιτισμό κατ’ αναλογία με τα όσα γράφει ο 
Καζαντζάκης για τη συμβολή του Μινωικού πολιτισμού στο κείμενό του. Οι μαθητές 
οφείλουν να συνδυάσουν πληροφορίες για τον Μυκηναϊκό πολιτισμό και παραστάσεις που 
αποκόμισαν από την παρατήρηση των εκθεμάτων και να τις αξιοποιήσουν με τον δικό τους 
τρόπο (Hooper-Greenhill, 1999) για να αποφανθούν με κριτική σκέψη σχετικά με το 
παραπάνω αίτημα. Αφού συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας και ολοκληρωθεί η περιήγηση 
στο μουσείο, οι μαθητές επιστρέφουν στο σχολείο.   
 
2.3 Τρίτη φάση: Παρουσίαση αποτελεσμάτων  
Οι μαθητές μέσα στη σχολική τάξη παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της «έρευνάς» τους στο 
μουσείο. Προσφέρουν τις ερμηνείες τους σχετικά με τον τρόπο που σχετίζονται οι δύο 
πολιτισμοί, Μινωικός και Μυκηναϊκός. Συγκεκριμένα, τα δύο εκθέματα που παραπέμπουν 
στον πρώτο μπορεί να οφείλονται σε λεηλασίες των Μινωιτών από τους Μυκηναίους κατά 
την καταστροφή του μινωικού ανακτόρου της Κνωσού, σε εμπορικές σχέσεις, σε επιρροή 
της μινωικής τέχνης στη μυκηναϊκή. Έπειτα, με μια πιο ευφάνταστη ερμηνεία ένας 
Μινωίτης μπορεί να είχε χαρίσει το αντικείμενο σε έναν Μυκηναίο (κοινωνικές σχέσεις και 
επικοινωνία). Ο διδάσκων οφείλει να δεχθεί ως θεμιτές όλες τις παραπάνω εναλλακτικές 
ερμηνείες της πραγματικότητας (Νάκου, 2001; Ζαφειράκου, 2000), εφόσον όλες συγκλίνουν 
στο γενικά παραδεκτό συμπέρασμα, με βάση τις επιστήμες της Ιστορίας και της 
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Αρχαιολογίας, ότι υπάρχει σχέση και επαφές μεταξύ μινωικής Κρήτης και μυκηναϊκών 
κέντρων (Chamoux, 1999). Αυτές οι ερμηνείες μπορούν να παρουσιαστούν με 
δραματοποίηση (Δάλκος, 2000) με τους μαθητές να μπαίνουν στον ρόλο του εκθέματος και 
να διηγούνται την προσωπική του ιστορία. Ως συμπληρωματικά του προβληματισμού όσον 
αφορά τις σχέσεις των δύο πολιτισμών ο διδάσκων θέτει υπ’ όψιν της ολομέλειας της τάξης 
το κείμενο «Ο μινωικός πολιτισμός επηρεάζει τους μυκηναίους» (σχολικό εγχειρίδιο 
Αρχαίας Ιστορίας Α΄ Γυμνασίου, Κεφάλαιο Β. Η Εποχή του Χαλκού, 5. Ο μυκηναϊκός 
πολιτισμός, σελ. 30) καθώς και δύο άρθρα που αναφέρονται στην εύρεση μυκηναϊκού 
τάφου κοντά στην Πύλο με ευρήματα που παραπέμπουν στη μινωική Κρήτη («Ο τάφος του 
“πολεμιστή-γρύπα” ενώνει μινωικό και μυκηναϊκό πολιτισμό» στην εφημερίδα 
«Ελευθερία» της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου 2015, «Ο θησαυρός του γρύπα-πολεμιστή της 
Πύλου» στην εφημερίδα «Το Βήμα της Κυριακής» 1 Νοεμβρίου 2015). Στη συνέχεια, οι 
μαθητές αναφέρονται στα συμπεράσματα που εξήγαγαν σχετικά με τις θρησκείες των λαών 
(αν έχουν κοινή βάση, ποιος ο σκοπός κάθε θρησκείας και γιατί πιστεύουμε, θρησκευτικά 
σύμβολα), όχι απλώς αναπαράγοντας τις σκέψεις του συγγραφέα αλλά επεκτείνοντας τον 
προβληματισμό του με βάση τα όσα παρατήρησαν στο μουσείο. Τέλος, οι μαθητές 
παρουσιάζουν τα σχόλια που κατέγραψαν σχετικά με τη φύση των δύο πολιτισμών μέσα 
από τη σύγκρισή που επιχείρησαν (τα δύο διαφορετικά είδη γραφής αλλά πάνω στο ίδιο 
υλικό, την κοινή μέθοδο της νωπογραφίας στις τοιχογραφίες αλλά με διαφορετικές 
θεματικές, κοινά αντικείμενα καθημερινής χρήσης και έργα τέχνης με παρόμοια 
διακοσμητικά μοτίβα από το ζωικό-θαλάσσιο και φυτικό βασίλειο) καθώς και τη γνώμη 
τους για τη συμβολή του Μυκηναϊκού πολιτισμού στον παγκόσμιο πολιτισμό.   
 
3. Συμπεράσματα  
Η μουσειοπαιδαγωγική εκπαιδευτική πρόταση που παρουσιάστηκε παραπάνω φιλοδοξεί 
να συνδυάσει ισόρροπα: α) το σχολείο ως τυπική και το μουσείο ως άτυπη εκπαίδευση, β) 
τη θεωρία (κονστρουκτιβιστική) και την πρακτική πλευρά της εκπαίδευσης με την επίσκεψη 
στο μουσείο, γ) την ατομική συνάντηση με τα εκθέματα και την ομαδική εργασία, δ) τον 
λόγο και τα αντικείμενα (Τζιαφέρη, 2005), ε) τον υλικό και τον πνευματικό πολιτισμό, στ) τη 
συγκίνηση από την αναψηλάφηση του παρελθόντος με τη λογική ερμηνεία της λειτουργίας 
των εκθεμάτων (Buffet, 2000), ζ) (διαβαθμισμένα) ερωτήματα χαμηλού και υψηλού 
επιπέδου, που εξασκούν τη μνήμη, τη φαντασία, την κριτική σκέψη (Durbin, 1999). 
Τα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν με αφορμή την προτεινόμενη δραστηριότητα 
είναι τα εξής:   
Για να επιχειρήσει κάποιος μία μουσειοπαιδαγωγική εκπαιδευτική δραστηριότητα θα 
πρέπει να έχει πολύ καλή γνώση όχι μόνο του μουσείου στο οποίο θα γίνει η επίσκεψη 
αλλά και του περιεχομένου των σχολικών εγχειριδίων, ώστε να τα συνδέσει κατάλληλα.  
Για να ενισχυθούν οι συνδέσεις στο μυαλό των μαθητών και να εδραιωθεί η γνώση, 
συνίσταται η εφαρμογή της οριζόντιας και της κάθετης διαθεματικότητας (Τζιαφέρη, 2005), 
κάτι που ενισχύεται από το μουσείο και που αναδείχθηκε και στην παρούσα πρόταση.  
Τα παρόντα σχολικά εγχειρίδια εγγυώνται τη διαθεματική σύνδεση των γνωστικών 
αντικειμένων και εξασφαλίζουν τη δυνατότητα μουσειοπαιδαγωγικών εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων στον εκπαιδευτικό που αναζητά εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης της 
γνώσης.  
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Παράρτημα  
Φύλλο εργασίας (κοινό για όλες τις ομάδες)  

1 «Ποια δεν ταιριάζουν;»: Περιηγηθείτε ελεύθερα ατομικά ή κατά ομάδες στην πρώτη 
αίθουσα του μουσείου και παρατηρήστε τα εκθέματα. Εντοπίστε δύο (2) εκθέματα που 
μοιάζουν να είναι «ξένα» προς τα υπόλοιπα και παραπέμπουν σε ένα άλλο πολιτισμικό 
πλαίσιο. Περιγράψτε τα και καταγράψτε ό,τι πληροφορίες δίνονται γι’ αυτά. Σε ποιον 
αρχαίο πολιτισμό φαίνεται να ανήκουν;  

1. «Δώστε εξηγήσεις!»: Πώς ερμηνεύετε την ύπαρξη στοιχείων ενός αρχαίου πολιτισμού 
(Μινωικού) στο πλαίσιο και τα κατάλοιπα ενός άλλου (Μυκηναϊκού);  

http://www.dimos-pylou-nestoros.gr/blog/visitor/museum/
http://www.dimos-pylou-nestoros.gr/Movies/Panoramas/MUSEUM%20PANO2/museum.%20html
http://www.dimos-pylou-nestoros.gr/Movies/Panoramas/MUSEUM%20PANO2/museum.%20html
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2. «Οι εικόνες μιλάνε!»: Παρατηρήστε στη δεύτερη αίθουσα του μουσείου τις σωζόμενες 
τοιχογραφίες και την ανασύνθεσή τους και βρείτε στοιχεία που συνδέουν και πάλι το 
μυκηναϊκό ανάκτορο του Νέστορος με τη μινωική Κρήτη.  

3. Αναζητήστε ένα έκθεμα της συλλογής που απεικονίζεται και σε μία από τις τοιχογραφίες 
που σας απασχόλησαν παραπάνω. Σε τι χρησίμευε; Εντοπίζετε κάποια ομοιότητα στα 
θρησκευτικά σύμβολα που χρησιμοποιούσαν οι Μινωίτες και οι Μυκηναίοι; Τι 
συμπεραίνετε από το παραπάνω για τις θρησκείες των λαών; Κάντε κάποιες δικές σας 
σκέψεις σχετικά με τη χρήση θρησκευτικών συμβόλων, με το αν έχουν οι αρχαίες και οι 
νεότερες θρησκείες κάποια κοινή βάση, τους λόγους για τους οποίους δημιουργείται μια 
θρησκεία και τους στόχους που πρέπει να έχει μια θρησκεία και όσοι πιστεύουν σ’ αυτήν.  

4. Να περιγράψετε τη διακόσμηση των αγγείων και κυρίως των τοιχογραφιών του ανακτόρου 
του Νέστορος και να εξαγάγετε συμπεράσματα για τον χαρακτήρα του Μυκηναϊκού 
πολιτισμού συγκρίνοντάς τον με τον Μινωικό. Πάρτε παράδειγμα από την περιγραφή που 
κάνει ο αφηγητής στο κείμενο του σχολικού βιβλίου των Κειμένων Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας Β΄ Γυμνασίου («Μια Κυριακή στην Κνωσό», σελ. 115).   

5. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η συμβολή του Μυκηναϊκού πολιτισμού στην παγκόσμια ιστορία 
και πολιτισμό κατ’ αναλογία με τις σκέψεις του συγγραφέα για τη συμβολή του Μινωικού 
πολιτισμού;  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 1. Μεταλλικός διπλός πέλεκυς 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 2. Αγγείο με παράσταση διπλών πελέκεων  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 3. Μινωικά αγγεία 
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Εικόνα 4. Ταυροκαθάπτης. Από τον λάκκο στο δάπεδο 
της αποθήκης οίνου. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 5. Θραύσμα τοιχογραφίας γρύπα με λιοντάρι 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 6. Πρόσοψη κτηρίου. Τοιχογραφία από την αυλή 
προς Ν του Προπύλου  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 7. Θραύσματα από κέρατα καθοσιώσεως. 
Βρέθηκαν ενσωματωμένα στον τοίχο και στο δάπεδο του 
κεκλιμένου επιπέδου Β1.   
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Περίληψη 
Το μάθημα της Ιστορίας συνήθως δεν είναι αγαπητό στους μαθητές γιατί τους φαίνεται απόμακρο, γεγονότα 
και χρονολογίες που πρέπει να απομνημονεύσουν. Μέσα από τις ταινίες οι μαθητές παρακολουθούν με 
ενδιαφέρον τα ιστορικά γεγονότα, «ζουν και αναπνέουν» το άρωμα της εποχής, γοητεύονται από την 
ακατανίκητη δύναμη της κινηματογραφικής αφήγησης, γίνονται δημιουργικοί αναπτύσσοντας την κριτική 
τους ικανότητα και το πνεύμα επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ τους, αφού εργάζονται κατά ομάδες με 
συγκεκριμένα ζητούμενα κάθε φορά. Το βιβλίο Ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου προτείνει σε κάποια κεφάλαια 
σχετικές κινηματογραφικές ταινίες που θα μπορούσαν να δουν οι μαθητές. Παίρνοντας αυτό ως αφορμή και 
αφού συμβουλευτήκαμε και τον Πολιτιστικό Οδηγό για το Γυμνάσιο διευρύναμε τον αριθμό ταινιών σε κάθε 
κεφάλαιο και καταρτίσαμε φύλλα εργασίας με ερωτήσεις που βοηθούν τους μαθητές να εμβαθύνουν στο 
περιεχόμενο και στα ιστορικά στοιχεία των ταινιών. Παράλληλα επιθυμώντας  να διαμορφώσουμε ένα 
κινηματογραφόφιλο κοινό, ενθαρρύνουμε τους μαθητές να δώσουν σημασία και στις κινηματογραφικές 
τεχνικές επιλέγοντας και αναλύοντας σκηνές που παρουσιάζουν στους συμμαθητές τους. Οι γενικοί σκοποί 
που θέτουμε σε ένα τέτοιο εγχείρημα είναι: η  ανάπτυξη  κριτικής ιστορικής σκέψης, η ανάπτυξη ιστορικής 
συνείδησης, η συνειδητοποίηση και ο σεβασμός στην έννοια της ετερότητας, η αγάπη προς την Ιστορία και η 
βιωματική προσέγγιση, η αγάπη  προς την τέχνη του κινηματογράφου με αποτέλεσμα οι μαθητές να γίνουν 
επαρκείς θεατές. Πρόθεσή μας είναι να μάθουν να αντιμετωπίζουν την ταινία ως ιστορική πηγή, στην οποία 
εκτός από την αντικειμενική πληροφορία, θα μπορούν να αναγνωρίζουν και να ξεχωρίζουν το σχόλιο, την 
προσωπική θέση του σκηνοθέτη, δημιουργού για το εξιστορούμενο γεγονός. 
 
Λέξεις- κλειδιά: ιστορία, κινηματογράφος, ομαδοσυνεργατική μέθοδος 
 
1.Εισαγωγή 
Ο Marc Ferro στο προοίμιο του βιβλίου του Κινηματογράφος και Ιστορία γράφει: 
«Κινηματογράφος και ιστορία: καμία έκπληξη δεν προκαλεί ο τίτλος καθαυτός, καθώς η 
παράθεση των δύο όρων και οι σχέσεις ανάμεσα σε αυτούς τους δύο κόσμους θεωρούνται 
πια αυτονόητες. Ωστόσο, η πανεπιστημιακή κοινότητα ταράχτηκε όταν στην αυγή της 
δεκαετίας του 1970 υποστηρίχτηκε η ιδέα να προβούν οι μελετητές σε μια κοινωνική 
ανάλυση αντίθετη στις καθιερωμένες μελετώντας τις ταινίες ως ιστορικά τεκμήρια. Την 
εποχή εκείνη κατεξοχήν ιστορία ήταν η ποσοτική ιστορία: Προχώρα, αλλά μην το συζητάς» 
με συμβούλευσε ο Fernand Braudel» (Φερρό, 2001: 23).  

Έτσι κι εμείς προχωρήσαμε την ιδέα που είχαμε να συνδυάσουμε το μάθημα της 
Ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου με τον κινηματογράφο μην έχοντας απαραίτητα το θεωρητικό 
υπόβαθρο, αλλά ξεκινώντας από την αγάπη μας για την τέχνη του κινηματογράφου, από τη 
γενική αγάπη μας για τις τέχνες και την πεποίθηση ότι έτσι το μάθημα θα γινόταν πιο 
ελκυστικό για τους μαθητές και θα τους δινόταν η δυνατότητα να συμμετέχουν πιο ενεργά 
ως διαμορφωτές και όχι ως αποδέκτες της ιστορικής αφήγησης. 
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Ήταν και οι διακηρύξεις του προγράμματος του Νέου Σχολείου στο Μείζον πρόγραμμα 
Επιμόρφωσης: «Η διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας συνιστά πεδίο ζωτικό για την 
εφαρμογή της δημιουργικότητας, της ευελιξίας και της συνεργατικότητας του 
εκπαιδευτικού, κύριων χαρακτηριστικών του συν-διαμορφωτικού ρόλου του στο Νέο 
Σχολείο… Η ιστορική γνώση, εξάλλου, έχοντας ως άξονα αναφοράς τη διαχρονική κοινωνική 
δραστηριότητα του ανθρώπου, προσδιορίζει αντιλήψεις και στάσεις, πολύ περισσότερο 
όμως τις διαμορφώνει καθοριστικά στην αγώγιμη ηλικία, κατά την οποία εκπαιδεύονται οι 
μελλοντικοί πολίτες» (Γιαννακόπουλος, 2011: 56). 

Μας ενέπνευσε ακόμη και το σχολικό εγχειρίδιο με τις προτάσεις του σε αρκετά 
κεφάλαια για αξιοποίηση λογοτεχνικών έργων και κινηματογραφικών ταινιών. Και μετά 
αρχίσαμε να ψάχνουμε πώς η διδασκαλία θα γινόταν πιο ωφέλιμη για τους μαθητές μας, 
πώς θα τους κεντρίζαμε το ενδιαφέρον ώστε να εμπλακούν ενεργά στη διδακτική πράξη, 
πώς ακόμα να δημιουργήσουμε ένα κινηματογραφόφιλο κοινό που θα ήταν σε θέση να 
εκφράσει άποψη και να σταθεί κριτικά στην εισβολή της εικόνας. Είναι πολύ σημαντικό να 
αναπτύξουν οι μαθητές κάποια αισθητικά κριτήρια για να μπορούν να επιλέγουν τις ταινίες 
ως θεατές με αξιώσεις και να μην υποκύπτουν άκριτα στις ταινίες που διακινούνται από τη 
εμπορική βιομηχανία του κινηματογράφου. 
 
2. Θεωρητικό Πλαίσιο 
2.1.Διδακτική της Ιστορίας 
Μέχρι τη δεκαετία του ΄60 οι παιδαγωγοί επηρεασμένοι από τον Piaget αμφισβητούσαν  
κατά πόσον τα παιδιά και οι έφηβοι μπορούν να συγκροτήσουν ιστορική σκέψη. Αυτό 
καταρρίφθηκε από τις έρευνες του Martin Booth στα τέλη της δεκαετίας του ΄60 έως και τη 
δεκαετία του ΄80 στη Βρετανία. Ο Booth απέδειξε ότι οι μαθητές από την ηλικία των 11 
ετών μπορούν να σχηματίσουν ενεργή ιστορική σκέψη αρκεί να υπάρχουν ορισμένες 
προϋποθέσεις: οι μαθητές πρέπει να γίνουν μικροί ερευνητές, να έρχονται αντιμέτωποι με 
πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές, η τάξη να γίνει πεδίο έρευνας, να μην 
χρησιμοποιείται μόνο η γλωσσική αφήγηση, αλλά να χρησιμοποιείται και οπτικό και 
εικαστικό υλικό, ώστε να κινητοποιείται η ιστορική φαντασία των μαθητών και η 
ενσυναίσθηση του «άλλου», «των άλλων». 

Σύμφωνα με το βιβλίο του εκπαιδευτικού της Γ΄ Γυμνασίου οι γενικοί σκοποί του 
μαθήματος της Ιστορίας είναι: α) η ανάπτυξη κριτικής ιστορικής σκέψης, β) η ανάπτυξη 
ιστορικής συνείδησης, γ) η ενίσχυση της πολιτισμικής μας ταυτότητας, δ) η κατανόηση και ο 
σεβασμός των διαφορετικών πολιτισμικών ταυτοτήτων, η κατανόηση του «άλλου», η 
κατανόηση της έννοιας της ετερότητας (Λούβη, χ.χ.: 14).  

Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε ότι στη διδακτική πράξη όλοι αυτοί οι σκοποί τείνουν να 
αγνοούνται και να επιστρέφουμε στους παραδοσιακούς τρόπους αντιμετώπισης της 
διδασκαλίας, οι οποίοι είναι και αντιεπιστημονικοί, αλλά και βαρετοί για τους εφήβους, 
γιατί αισθάνονται ότι η ιστορία με τον μουσειακό και στείρο τρόπο που διδάσκεται είναι 
κάτι που δεν τους αφορά. Όλοι γνωρίζουμε ότι ακόμα και σήμερα στις περισσότερες 
σχολικές τάξεις η ιστορία διδάσκεται με τρόπους που ενθαρρύνουν τη στείρα 
απομνημόνευση με αποκορύφωμα τις πανελλήνιες εξετάσεις, όπου οι μαθητές καλούνται 
να ερμηνεύσουν γεγονότα, τα οποία στην πραγματικότητα ποτέ δεν διδάχτηκαν, με όρους 
οικονομικούς και κοινωνικούς, χωρίς να έχουν το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο. Η 
«ασφαλής» μέθοδος είναι και πάλι η απομνημόνευση με αποτέλεσμα να ξεχαστούν τα 
πάντα μετά την επίπονη διαδικασία των εξετάσεων. 
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«Η γνώση όμως δεν δωρίζεται ως έτοιμο αγαθό, αλλά δομείται με ενεργητικές 
διαδικασίες από τα σκεπτόμενα υποκείμενα σε πλαίσιο διαλόγου με τους «άλλους» 
(Νάκου, 2015: 173). Η κατανόηση του παρελθόντος έχει νόημα για την αντιμετώπιση του 
παρόντος και την  αναζήτηση τρόπων προετοιμασίας του μέλλοντος.  
-Η Ιστορία πρέπει να μας πει πώς γίναμε αυτό που είμαστε… 
-Ποιοι είμαστε ‘εμείς’; ποιοι είναι οι ‘άλλοι’; 
-Η Ιστορία πρέπει να μας δείξει πώς ‘εμείς’ γίναμε ‘εμείς’, πώς οι ‘άλλοι’ έγιναν ‘οι άλλοι’, 
πώς το όριο ανάμεσα σε ‘εμάς’ και ‘εκείνους’ αναπτύχθηκε και άλλαξε μέσα στον χρόνο και 
τι είναι κοινό σε ‘εμάς’ και τους ‘άλλους’ παρά τη «διαφορετικότητα». Ακόμη, ποια είναι η 
στάση που πρέπει να κρατήσουμε στο παρόν; 

Έννοιες που στη σημερινή πραγματικότητα είναι απαραίτητο να διασαφηνιστούν και να 
γίνουν κτήμα των εφήβων για να μπορέσουν να γίνουν οι ενεργοί και ευαίσθητοι πολίτες 
του παρόντος και του μέλλοντος. 

Το σύνηθες είναι η διδασκαλία της ιστορίας να υπηρετεί το εθνικό αφήγημα του κάθε 
κράτους. Κι ας σημειώνεται ήδη από το 2011 στο βασικό επιμορφωτικό υλικό του Μείζονος 
προγράμματος επιμόρφωσης ότι «ο εκπαιδευτικός ενεργώντας όχι μόνο παιδαγωγικά, αλλά 
και επιστημονικά οφείλει να θέσει υπόψη του μαθητή του και την άλλη/αντίθετη άποψη» 
(Γιαννακόπουλος, 2011: 59). 

Σύμφωνα με τον Αντώνη Λιάκο η εικόνα του παρελθόντος αλλάζει συνεχώς, γιατί 
νοηματοδοτείται διαφορετικά στο εκάστοτε παρόν και «συνυφαίνεται με το μέλλον» 
(Λιάκος, 2007: 119). «Το παρελθόν δεν μπορεί να εγγραφεί ανεξαρτήτως της ερμηνείας 
του» (Λιάκος, 2007: 125). Και για να επιτευχθεί αυτή η εγγραφή «βασικό ρόλο παίζει η 
καλλιέργεια της ιστορικότητας μέσα από την παιδεία συνολικά, και ιδιαίτερα μέσα από τη 
λογοτεχνία και τις τέχνες». 

Κι εδώ υπεισέρχεται ένα άλλο ερώτημα. Ποια είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα της 
ιστορίας; Τι είναι αληθές και για ποιον; Τι είναι πραγματικό και για ποιον; Η επίσημη 
ιστορία περιλαμβάνει όλα τα αφηγήματα; Αφορά τους εφήβους; Τη δική τους αλήθεια; 
Συνάδει με  τα καθημερινά αφηγήματα που άκουσαν από τους παππούδες, τους πατεράδες 
και τις μητέρες τους για το παρελθόν; Μήπως η έννοια της προφορικής ιστορίας τους 
αφορά περισσότερο; Μήπως σε αυτήν μπορούν να κατανοήσουν το δικό τους παρόν και να 
ερμηνεύσουν το παρελθόν; Ενώ αντίθετα η επίσημη ιστορική εκδοχή τους αποξενώνει και 
τους αφήνει αδιάφορους; 
 
2.2. Γενικές ιδέες περί της ένταξης του κινηματογράφου στη διδασκαλία της ιστορίας την 
εποχή της εικόνας 
Είναι γενικά παραδεκτό ότι η διδασκαλία της Ιστορίας είναι πιο δύσκολη στην εποχή της 
εικόνας και του εύκολου εντυπωσιασμού. Στον ευρωπαϊκό χώρο, στο πεδίο της σχολικής 
ιστορίας τις τελευταίες δεκαετίες αυξάνεται και αξιοποιείται συνεχώς το οπτικοακουστικό 
υλικό, αφού κεντρίζει με μεγαλύτερη ευκολία το ενδιαφέρον της ‘οπτικής γενιάς’ κατά τη 
Gisele Freund (Freund, 1996: 166). Κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει την επίδραση που 
ασκεί ο κινηματογράφος στον σύγχρονο άνθρωπο. Οι σύγχρονοι ιστορικοί έχουν πλέον 
πειστεί ότι το οπτικοακουστικό υλικό αξίζει να χρησιμοποιηθεί ως ιστορική πηγή. Αξίζει να 
στραφούν στην καλλιέργεια ενός ‘οπτικού γραμματισμού’ ή ‘οπτικού εναλφαβητισμού’ 
(visual literacy), που θα έχει ως αποτέλεσμα την καλλιέργεια και της ιστορικής σκέψης. 

Ο Μ. Ferro σημειώνει ότι «χάρη στη λαϊκή μνήμη και την προφορική παράδοση ο 
κινηματογραφιστής μπορεί ως ιστορικός να αποδώσει στην κοινωνία μια ιστορία από την 
οποία την έχει αποστερήσει η θεσμοποιημένη ιστορική παραγωγή» (Φερρό, 2002: 35). Ο 
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κινηματογράφος δηλαδή σύμφωνα με τον Ferro είναι δυνατόν να συνεισφέρει στη 
διατήρηση της λαϊκής μνήμης και στην ανάδειξη της προφορικής ιστορίας, η οποία έχει 
αποκλεισθεί από την επίσημη εκδοχή της ιστορίας. Ο Ferro μας εκθέτει όλη την 
προβληματική του για το αν μια ταινία μπορεί να θεωρηθεί ιστορικό τεκμήριο ή όχι. Η 
αντίληψη για τη φύση της ιστορίας ήδη στην εποχή του έχει ανατραπεί. Ο 
κινηματογραφιστής φιλμογραφεί τα γεγονότα από μια οπτική γωνία. Στη συνέχεια 
επεμβαίνει με το μοντάζ για να έχει το αποτέλεσμα που έχει φανταστεί. Ο Ferro όμως 
αναρωτιέται, άραγε το ίδιο δεν κάνει και ο ιστορικός; «Το αντικείμενο της ιστορίας δεν 
είναι απλώς η γνωριμία με τα φαινόμενα του παρελθόντος, αλλά επίσης η ανάλυση των 
δεσμών που συνδέουν το παρελθόν με το παρόν, η αναζήτηση συνεχειών και ρήξεων» 
(Φερρό, 2002: 197). Ο κινηματογραφιστής, ο σκηνοθέτης, όπως και ο κάθε καλλιτέχνης, 
μπορεί να παίξει έναν ρόλο ανάλογο με αυτόν του ιστορικού. Αυτό που έχει σημασία είναι 
αν οι ιστορικές εγγραφές προάγουν τα ηγεμονικά ή τα μειονοτικά ρεύματα ή «προτείνουν 
ένα ανεξάρτητο ή ρηξικέλευθο βλέμμα στις κοινωνίες» (Φερρό, 2002: 201). Η τέχνη του 
κινηματογράφου είναι εξάλλου μια πολυπρισματική και πολυφωνική τέχνη, στην οποία το 
τελικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται μέσα από τις διαφορετικές οπτικές γωνίες του 
σκηνοθέτη, του φωτογράφου, του συνθέτη της μουσικής, του σεναριογράφου, του 
σκηνογράφου, των ηθοποιών.  

Σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε στο Βασικό Επιμορφωτικό Υλικό του Μείζονος 
Προγράμματος Επιμόρφωσης: «Η ένταξη του κινηματογράφου στο σχολικό πρόγραμμα 
υπηρετεί δύο στόχους, που καθορίζουν και τον τρόπο εφαρμογής της: 
1. Να παρακινήσει τους μαθητές και να τους δώσει τα εφόδια ώστε από παθητικοί δέκτες 

μηνυμάτων να γίνουν ενεργοί θεατές, ικανοί να ανακαλύψουν, κάτω από τον 
συγκινησιακό μανδύα της κυρίαρχης οπτικοακουστικής κουλτούρας, τους 
κατασκευαστικούς κώδικες, οξύνοντας έτσι το προσωπικό τους βλέμμα. 

2. Να εμπλουτίσει το σχολικό πρόγραμμα με μια επίκαιρη και ζωντανή γλώσσα, που μέχρι 
τώρα κυριαρχεί στους διαδρόμους  αλλά «επισήμως» αγνοείται στην τάξη» 
(Αθανασάτου, 2011:72). 

Είναι φανερό λοιπόν, από όλα όσα προαναφέραμε, ότι η εισαγωγή του κινηματογράφου 
στην εκπαιδευτική διαδικασία μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να αποφέρει στους 
μαθητές οξύνοντας την κριτική τους ικανότητα και συμβάλλοντας σε μια διαφορετική 
αντιμετώπιση του μαθήματος της ιστορίας, περισσότερο ανοιχτή, βιωματική, συνεργατική 
και δημιουργική. 

 
3.Πρακτικό Μέρος-Παρουσίαση του συγκεκριμένου εγχειρήματος 
3.1.Θεματική: Μετανάστευση και Προσφυγικό Ζήτημα 
Επιλέγουμε να παρουσιάσουμε αυτή την ενότητα για το αυτονόητο, γιατί είναι επίκαιρη, 
γιατί είναι ένα θέμα που αφορά όλους μας τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ή θα έπρεπε 
να μας αφορά. Και γιατί έχουμε την πεποίθηση ότι το παρελθόν, την ιστορία, την μελετάμε 
για να μπορούμε να κατανοήσουμε το παρόν και να οικοδομήσουμε το μέλλον πάνω σε 
νέες βάσεις. 

Το άρθρο 1 της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 για τους πρόσφυγες καθορίζει ακριβώς 
το ποιος είναι ο πρόσφυγας. Είναι ένα άτομο που βρίσκεται εκτός της χώρας καταγωγής του 
ή του τόπου κατοικίας του, έχει δικαιολογημένο φόβο δίωξης για λόγους φυλής, θρησκείας, 
εθνικότητας, συμμετοχής σε ορισμένη κοινωνική ομάδα ή λόγω πολιτικών πεποιθήσεων και 
εξαιτίας αυτού του φόβου δίωξης αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να απολαμβάνει την προστασία 
αυτής της χώρας ή την επιστροφή σ' αυτήν. 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Προγράμματα Σπουδών - Σχολικά εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον» 
 

120 
 

Η μετανάστευση αποτελεί συλλογικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και η επίλυση του προβλήματος απαιτεί ανάληψη ευθυνών από όλα τα κράτη. «Οι 
αξίες της δικαιοσύνης της ελευθερίας και της ασφάλειας, όπως υπογραμμίζονται στη 
Συνθήκη του Άμστερνταμ, αντανακλούν τη σταθερή επιθυμία των πολιτών της Ευρώπης για 
προσήλωση στις συγκεκριμένες αρχές» (Τομαή -Κωνσταντοπούλου, 2004: 11). 

Οι Έλληνες είμαστε ένας λαός που γνώρισε σε διάφορες περιόδους της ιστορίας του τη 
μετανάστευση και την προσφυγιά και αυτό έχει αποτυπωθεί στον ελληνικό κινηματογράφο 
του 20ου αιώνα και συνεχίζει μέχρι και τις μέρες μας. Οι μετακινήσεις των Ελλήνων 
περιλαμβάνουν παλαιότερα την εξωτερική μετανάστευση σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης 
και την Αμερική, την εσωτερική μετανάστευση από την επαρχία προς τα αστικά κέντρα, τα 
προσφυγικά ρεύματα από τη Μικρασία, αλλά και τις μεταναστεύσεις των πολιτικών 
προσφύγων προς τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης. Είναι ένα θέμα που μας αφορά άμεσα, 
γιατί οι παππούδες μας ή και οι γονείς μας ήταν πιθανόν ανάμεσα σε αυτούς τους 
μετανάστες ή πρόσφυγες και πιθανόν να αναγκαστούν στο μέλλον να ακολουθήσουν αυτό 
τον δρόμο και τα παιδιά μας. 

Οι μετακινήσεις των πληθυσμών σε όλες τις εποχές γίνονται είτε από ανάγκη, γιατί τους 
είναι αδύνατον να παραμείνουν στις πατρίδες τους, είτε γιατί ονειρεύονται μια καλύτερη 
ζωή μακριά από την ανασφάλεια, τον πόλεμο και την ανέχεια. 

 
3.2.Επιλογή ταινιών – Διαθεματικότητα 
Επιλέξαμε να έχουμε ως βάση τα Κεφάλαια από το βιβλίο της Γ΄ Γυμνασίου που 
αναφέρονται σε αυτά τα θέματα και συγκεκριμένα τις ενότητες: Ο ελληνισμός της δυτικής 
Μικράς Ασίας και του Πόντου, Ο Μικρασιατικός πόλεμος, Το προσφυγικό ζήτημα στην 
Ελλάδα κατά τον Μεσοπόλεμο. 

Οι ταινίες που επιλέξαμε είναι το America, America του Elia Kazan και η Μαγική Πόλη 
του Νίκου Κούνδουρου. Το America, America είναι μια αυτοβιογραφική ταινία του 
σκηνοθέτη που σκιαγραφεί τη μετανάστευση του ίδιου και στη συνέχεια της οικογένειάς 
του, ελληνικής καταγωγής, προς την Αμερική για να κατακτήσουν το αμερικάνικο όνειρο. Η 
Μαγική Πόλη αναφέρεται στο Δουργούτι, στη συνοικία των προσφύγων και σε όλες τις 
δυσκολίες που είχαν στην καθημερινότητά τους για να μπορέσουν να ενσωματωθούν στην 
ελληνική κοινωνία, όντας έλληνες και οι ίδιοι. Η επιλογή των συγκεκριμένων ταινιών έγινε 
πρώτα, πρώτα γιατί η μία αναφέρεται στη μετανάστευση και ή άλλη στο προσφυγικό 
ζήτημα, αν και τα όρια δεν είναι πάντα τόσο διακριτά… Επίσης πολύ μεγάλο ρόλο στην 
επιλογή έπαιξε το γεγονός ότι είναι δημιουργήματα δύο αναγνωρισμένων σκηνοθετών, 
διαποτίζονται και οι δύο από τη μουσική του Μάνου Χατζιδάκι, πρωταγωνιστούν  σε αυτές  
ηθοποιοί αναγνωρισμένης αξίας. Κι αυτό είναι ένα μάθημα προς τους μαθητές για τα 
κριτήρια με τα οποία προσεγγίζουμε μια ταινία. 

Στο εγχείρημά μας εκτός από την τέχνη του κινηματογράφου χρησιμοποιήσαμε τη 
λογοτεχνία, την τέχνη της μουσικής, τα εικαστικά, την προφορική ιστορία, τις σύγχρονες 
μαρτυρίες σε μια προσπάθεια επικαιροποίησης και διαμόρφωσης της ηθικής και της 
κριτικής στάσης των νέων ανθρώπων, των μαθητών μας. 

Οι στόχοι μας εναρμονίζονται απόλυτα με τη σύγχρονη παιδαγωγική, τις οδηγίες από το 
βιβλίο του καθηγητή και το Νέο Σχολείο, όπως διατυπώθηκαν και παραπάνω. Στοχεύουμε 
στην εγρήγορση των μαθητών ως προς τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, στην 
αυτενέργεια και τη δημιουργικότητά τους και παραπέρα στην ενασχόλησή τους με τις 
διάφορες μορφές τέχνης και στην αισθητική απόλαυσή  που μπορούν να αντλήσουν από 
αυτή την ενασχόληση. 
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Παραπέρα η συγκεκριμένη πρόταση μπορεί να συνδυαστεί με τις Βιωματικές Δράσεις, με 
τα project, την παρουσίαση δρώμενων, αλλά και με κοινωνικές παρεμβάσεις. Με την 
ανάκληση του παρελθόντος επικαλούμαστε τα ανθρωπιστικά αισθήματα των παιδιών, τα 
οποία, χωρίς ηθικούς παρεμβατισμούς, οδηγούνται στη συνειδητοποίηση του προβλήματος 
και προτείνουν πιθανές λύσεις. Οι καθηγητές μπορούν να συνεργαστούν με τα Δίκτυα της 
Ανατολικής Αττικής Λογοτεχνικό Εργαστήριο: οι μαθητές διαβάζουν και γράφουν και με το 
νεοϊδρυθέν δίκτυο Ιστορία και Κουλτούρα συμμετέχοντας στις παιδαγωγικές ομάδες των 
δικτύων. 

Οι γενικότεροι στόχοι μας αποβλέπουν σε ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία και σε 
μαθητές που θα εξελιχθούν σε ενεργούς πολίτες του μέλλοντος. 

 
Επίλογος 
«Παρ’ όλα αυτά, και καθώς η μνήμη συνδέεται με τη δικαιοσύνη, θα μπορούσαμε να 
συζητήσουμε την εξής αρχή. Δικαιοσύνη προς τα θύματα του παρελθόντος σημαίνει 
δικαιοσύνη προς τα θύματα του παρόντος. Π.χ. μνημονεύουμε τη Μικρασιατική 
Καταστροφή όχι μόνο για να θυμηθούμε τους δικούς μας ξεριζωμένους, αλλά και τους 
ξεριζωμούς τους σημερινούς, τα καραβάνια των προσφύγων που διασχίζουν τα σύνορα. Η 
ανάμνηση της προσφυγιάς και της μετανάστευσης θα αφήσει ανεπηρέαστη τη στάση μας 
απέναντι στους σημερινούς πρόσφυγες […]; Μνημονεύουμε τα θύματα του ναζισμού για να 
σκεφτούμε τους παροξυσμούς του ρατσισμού, που υπάρχει και σήμερα. Αν, όμως, είχαμε 
μάθει να θυμόμαστε ότι και οι Τσιγγάνοι ήταν αντικείμενο της ναζιστικής εξόντωσης, δεν θα 
απελαύνονταν με τόση ευκολία από τη σημερινή Γερμανία» (Λιάκος, 2007: 281). 
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Φερρό, Μ. (2001). Κινηματογράφος και Ιστορία. Αθήνα: Μεταίχμιο. 
 
Παράρτημα 
Φύλλα εργασίας 
 
Θέμα: Πρόσφυγες-η οδυνηρή έξοδος, η προβληματική υποδοχή 
 
Αφόρμηση: κεφάλαια 8ο - 9ο 
Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 
Ο ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ  
ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ 
 
Προτεινόμενες ταινίες 
Ι. ΑΜΕΡΙΚΑ-ΑΜΕΡΙΚΑ του Ελία Καζάν(1963) 
ΙΙ. ΜΑΓΙΚΗ ΠΟΛΗ του Νίκου Κούνδουρου (1954) 
 
Σημειώσεις – στοιχεία για τις ταινίες: 
 Η ταινία Αμέρικα, Αμέρικα ( America, America), αμερικανικής παραγωγής 1963, σε 
σκηνοθεσία και σενάριο Ελία Καζάν, είναι βασισμένη στο αυτοβιογραφικό βιβλίο του 
σκηνοθέτη με τίτλο Το Χαμόγελο της Ανατολής. Η πρώτη προβολή της ταινίας έγινε στις 
ΗΠΑ στις 15-12-1963.Η φωτογραφία ήταν του Χάσκελ Γουέξλερ και η μουσική του Μάνου 
Χατζηδάκι. Πρωταγωνιστές ήταν  οι: Στάθης Γιαλελής, Φρανκ Γουλφ, Έλενα Καράμ, Πολ 
Μαν, Γκρέγκορι Ροζάκης, Γιώργος Φούντας, Δήμος Σταρένιος, Λου Αντόνιο. 

Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός Ελληνόπουλου, του Σταύρου Τοπουζόγλου, το οποίο 
στα τέλη του 19ου αιώνα περιπλανήθηκε από τα βάθη της Μικράς Ασίας μέχρι και 
την Κωνσταντινούπολη προκειμένου να πάρει το πλοίο που θα τον οδηγούσε στην Αμερική. 
Η ταινία προτάθηκε για τέσσερα βραβεία Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και για Όσκαρ 
Καλύτερης Ταινίας και κέρδισε εκείνο της Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης. Το 2001 η ταινία 
επελέγη από τη Βιβλιοθήκη του Αμερικάνικου Κογκρέσου ως τμήμα του Εθνικού Μητρώου 
Κινηματογράφου ως πολιτιστικά, ιστορικά και αισθητικά σημαντική. 

Η ταινία μαγική πόλη του Νίκου Κούνδουρου, ελληνικής παραγωγής 1954, είναι 
βασισμένη σε σενάριο της Μαργαρίτας Λυμπεράκη και μουσική Μάνου Χατζηδάκι. 

Μια λαϊκή συνοικία της Αθήνας (Δουργούτι) αποτελεί το σκηνικό στο οποίο εκτυλίσσεται 
η ιστορία ενός σκληρά εργαζόμενου νέου (Γιώργος Φούντας) που βρίσκεται μπλεγμένος σε 
μια παράνομη δοσοληψία με ένα απατεώνα (Στέφανος Στρατηγός). Με τη βοήθεια των 
γειτόνων του θα βγει αλώβητος από αυτήν την περιπέτεια και θα κερδίσει την καρδιά της 
αγαπημένης του (Μαργαρίτα Παπαγεωργίου).  
 
Ερωτήσεις – Θέματα για προβληματισμό 
Ι. ΑΜΕΡΙΚΑ-ΑΜΕΡΙΚΑ του Ελία Καζάν(1963) 
1. Να τοποθετήσετε την υπόθεση της ταινίας στον χώρο και στον χρόνο. Να αντιστοιχίσετε 
με συγκεκριμένες πληροφορίες  από το σχολικό βιβλίο, ενότητα 36. 
 2. Ποιος είναι ο βασικός ήρωας της ταινίας, ποιες είναι οι συνθήκες της ζωής του και της 
οικογενείας του και πώς αποφασίζει να φύγει από την ιδιαίτερη πατρίδα του στη Μικρά 
Ασία για την Κωνσταντινούπολη;  
3. Η οδύσσεια του νεαρού Τοπούζογλου για να φτάσει ως την Κωνσταντινούπολη και την 
Νέα Υόρκη κατόπιν, συντελεί στην ενηλικίωσή του. Να σημειώσετε τα σημαντικότερα 

https://el.wikipedia.org/wiki/1963
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%AF%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%B6%CE%AC%CE%BD
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BB%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%BA_%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%BB%CF%86&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%88%CE%BB%CE%B5%CE%BD%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BC&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%BA%CF%81%CE%AD%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%B9_%CE%A1%CE%BF%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%A6%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%BF%CF%85_%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/2001
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γεγονότα που κατά τη γνώμη σας συνετέλεσαν σ’ αυτήν. Τι έχασε, τι κέρδισε και τι κράτησε 
αναλλοίωτο μέσα του κατά τη διάρκεια της διαδρομής;  
4. Ποια θεωρείτε την πιο χαρακτηριστική σκηνή της ταινίας; Γιατί; Να την παρουσιάσετε 
στην τάξη. 
 
Παράλληλες «αναγνώσεις» 
α) Ντοκιμαντέρ της Μαρίας Λεωνίδα, Πρόσφυγες, ταξίδι δίχως τέλος  
στη διεύθυνση https://www.youtube.com/watch?v=TmueGnZmjzQ&feature=share,  
β) Έκθεση μαθητών Λυκείου της Λεμεσού με τίτλο: Immigrants 
http://www.elemesos.com/index.php/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%
CE%BC%CE%BF%CF%83/%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%83%CF%83%CE%B9-
2216.ibsc#.VrDBorJ97cs  
γ) Ποίημα  του Μπέρτολντ Μπρεχτ, Για τον όρο «μετανάστες» μτφρ. Μάριος Πλωρίτης, 
εκδ. Θεμέλιο 
Λαθεμένο μού φαινόταν πάντα τ' όνομα που μας δίναν: 
«Μετανάστες». 
Θα πει, κείνοι που αφήσαν την πατρίδα τους. Εμείς, ωστόσο, 
δε φύγαμε γιατί το θέλαμε, 
λεύτερα να διαλέξουμε μιαν άλλη γη. Ούτε 
και σε μιαν άλλη χώρα μπήκαμε 
να μείνουμε για πάντα εκεί, αν γινόταν. 
Εμείς φύγαμε στα κρυφά. Μας κυνηγήσαν, μας προγράψανε. 
Κι η χώρα που μας δέχτηκε, σπίτι δε θα 'ναι, μα εξορία. 
Έτσι, απομένουμε δω πέρα, ασύχαστοι, όσο μπορούμε πιο κοντά 
στα σύνορα, 
προσμένοντας του γυρισμού τη μέρα, καραδοκώντας το παραμικρό 
σημάδι αλλαγής στην άλλην όχθη, πνίγοντας μ' ερωτήσεις 
κάθε νεοφερμένο, χωρίς τίποτα να ξεχνάμε, τίποτα 
ν' απαρνιόμαστε, 
χωρίς να συχωράμε τίποτ' απ' όσα έγιναν, τίποτα δε συχωράμε. 
Α, δε μας ξεγελάει τούτη η τριγύρω σιωπή! Ακούμε ίσαμ' εδώ 
τα ουρλιαχτά που αντιλαλούν απ' τα στρατόπεδά τους. Εμείς 
οι ίδιοι 
μοιάζουμε των εγκλημάτων τους απόηχος, που κατάφερε 
τα σύνορα να δρασκελίσει. Ο καθένας μας, 
περπατώντας μες στο πλήθος με παπούτσια ξεσκισμένα, 
μαρτυράει την ντροπή που τη χώρα μας μολεύει. 
Όμως κανένας μας 
δε θα μείνει εδώ. Η τελευταία λέξη 
δεν ειπώθηκε ακόμα. 
 
Στο ντοκιμαντέρ της Μαρίας Λεωνίδα η κοινωνική λειτουργός Λίζα Κοδέλα δίνει τον ορισμό 
της έννοιας του πρόσφυγα. Το ίδιο κάνει και ο Μπρεχτ στο ποίημά του, Για τον όρο 
«μετανάστες». Συνδυάζοντας τις πληροφορίες από τις παράλληλες αναγνώσεις που 
πραγματοποιήσατε, να ορίσετε την κατάσταση του ήρωα της ταινίας Τοπούζογλου από τη 
στιγμή που φεύγει από το σπίτι του ως τη μέρα που φθάνει στην Αμερική. Να τεκμηριώσετε 
την άποψή σας. 

https://www.youtube.com/watch?v=TmueGnZmjzQ&feature=share%20
http://www.elemesos.com/index.php/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%83/%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%83%CF%83%CE%B9-2216.ibsc%23.VrDBorJ97cs
http://www.elemesos.com/index.php/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%83/%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%83%CF%83%CE%B9-2216.ibsc%23.VrDBorJ97cs
http://www.elemesos.com/index.php/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%83/%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%83%CF%83%CE%B9-2216.ibsc%23.VrDBorJ97cs
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δ)Αφού μελετήσετε προσεκτικά την παρακάτω μαρτυρία από το διαδίκτυο, να 
χρησιμοποιήσετε το κείμενο αυτό ως υλικό για ένα μικρό απόσπασμα θεάτρου 
ντοκουμέντου, που θα γράψετε και θα δραματοποιήσετε στην  τάξη σας. Μπορείτε να 
προσθέσετε και όποια άλλα κείμενα, φωτογραφίες ή βίντεο σχετικά με το θέμα αυτό για να 
το στήσετε στη σκηνή. Αν θέλετε, οργανώστε μια εκστρατεία υπέρ των προσφύγων στο 
σχολείο σας με τη συνδρομή των γονέων και των δασκάλων σας, με σκοπό την αποστολή 
βοήθειας σε έναν προσφυγικό καταυλισμό και την ευαισθητοποίηση του κοινού σας στο 
κρίσιμο αυτό ζήτημα με το μικρό απόσπασμα θεάτρου ντοκουμέντου, που θα έχετε 
ετοιμάσει. 
 
Victoria Alex 
28 Φεβρουαρίου 2016 στις 3:35 μ. μ.  
Έζησα λίγο πόλεμο χθες. 
Μ' ακούς; 
Σου φαίνεται υπερβολή φαντάζομαι, αλλά όχι, δεν είναι. 
Είδα στο τουίτερ Παρασκευή δύο το βράδυ πως στον Πειραιά δεν έχουν κανένα γιατρό. 
στέλνω μηνύματα, επικοινωνώ, μιλάω Σάββατο μεσημέρι με μια κοπέλα.  
μου λέει - θα έρθεις; και ασυναίσθητα λέω -ναι. 
Νοσηλεύτρια αλλά από το τίποτα, ας είμαι εγώ εκεί. 
Κατεβαίνω Πειραιά, λέω θα κάτσω μέχρι τις 11 το πολύ για να πάρω ηλεκτρικό-μετρό να 
επιστρέψω. (θα ΄θελα) 
Πάμε στην Ε1. 
Βγαίνω από το αμάξι. Παιδάκια παίζουν μπάλα. Έρχονται και μου κάνουν χειραψία και μου 
χαμογελούν. 
Μπαίνω μέσα. Σοκ.  Πόσα άτομα; 800; παραπάνω; πολλά.  
Υπάρχει αυτοσχέδια κουζίνα και αποθήκη και ένα ιατρείο.  
Συναντάω ένα γιατρό, χαίρω πολύ κτλ -πάμε, μου λέει, να αρχίσουμε από την Ε7;      -Πάμε, 
του λέω 
Από 'κεί και μετά το χάος. Με τα στηθοσκόπια στο λαιμό, μόνο με γάντια γιατί οι μάσκες 
τους τρομάζουν, φοβούνται να έρθουν μαζί μας, αποκτούν σιγά σιγά εμπιστοσύνη. 
Παιδιά με 39,5 πυρετό, σχεδόν όλα άρρωστα και με το αμάξι να πηγαίνουμε από την Ε7 
στην Ε1 και πάλι πίσω, δέκα λεπτά δρόμος. 
Πηγαινοερχόμασταν για φάρμακα, με παιδιά, ένα σε σοκ, άνθρωποι μέσα να πονάνε, βρέφη 
να μην μπορούν να αναπνεύσουν.  
Κάποια στιγμή έχασα πια το μέτρημα του πήγαινε-έλα. 
[…] 
Να ψάχνω κάλτσες και παπουτσάκια για ξυπόλητα παιδιά. 
Άνθρωποι πεινάνε, έρχονται και σε παρακαλάνε να πας και σε αυτούς. 
Ένα συνεργείο του μέγκα, μέσα όλα αυτά, που θέλω να τους σπάσω την κάμερα […] 
«Έρχεται καράβι με 1.200 άτομα», ακούω. 
Βρήκαν μια εγκατάσταση να τους βάλουν, τραγική. 
-Τι έχεις; Παντομίμα σε βήχω, πονάω, σε όλα. 
Γύρω στις 11 ακούγονται χειροκροτήματα. Κάποιος μας λέει «άνοιξαν τα σύνορα» 
Έως πότε και για πόσους; σκέφτηκα. 
Έκανα την πρώτη μου «εφημερία» σήμερα. 
[…] 
Γύρισα 8 το πρωί. 

https://www.facebook.com/victoria.alex1990/posts/982473755165603?fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=982471128499199&set=a.101792129900441.3695.100002089627657&type=3
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Στο Μοναστηράκι υπήρχε κάπου γραμμένο με σπρέι  
«ΕΓΩ ΕΙΜΑΣΤΕ» 
Το στηθοσκόπιό μου ζύγισε δέκα τόνους όταν το έβγαλα, γιατί κατάλαβα πως κουβαλάει 
αυτό το «εγώ είμαστε». 
Γιατί αν δεν έχεις κάτι καλύτερο να κάνεις έλα εκεί. μαζί θα είμαστε. κανένας δεν είναι 
μόνος. 
Που λες, ναι, έζησα λίγο πόλεμο σήμερα.  
Ναι, δεν είχαμε βομβαρδισμούς. 
Ναι, δεν είχαμε τραυματίες και αίμα. 
Αλλά συγχώρεσέ με, τον είδα στα μάτια τους  
να ξυπνάνε με τον παραμικρό θόρυβο 
τον άκουσα στα πνευμόνια τους, 
στα παιδιά που έκλαιγαν. 
[…] 
Πρέπει να με πιστέψεις. 
 
ΙΙ. ΜΑΓΙΚΗ ΠΟΛΗ του Νίκου Κούνδουρου (1954) 
1. Να τοποθετήσετε την υπόθεση της ταινίας στον χώρο και στον χρόνο. Να αντιστοιχίσετε 
με συγκεκριμένες πληροφορίες  από το σχολικό βιβλίο, ενότητα 44.  
2. Στο ξεκίνημα της ταινίας ένας αφηγητής– ο Μάνος Κατράκης- απευθύνεται στους θεατές. 
Στη συνέχεια αποσύρεται και δεν ξαναεμφανίζεται. Να διακρίνετε στα λόγια του μια φράση  
ιδιαίτερης βαρύτητας που προδίδει την πρόθεση του δημιουργού της, Νίκου Κούνδουρου.  
Πώς συνδέεται με το περιεχόμενό της ταινίας; Να εντοπίσετε συγκεκριμένες  σκηνές.  
3. Ποιος είναι ο βασικός ήρωας της ταινίας, ποιες είναι οι συνθήκες της ζωής του και της 
οικογενείας του και ποιο είναι το όνειρό του;  
4. Ποια σκηνή σας άρεσε και πώς αποδίδεται κινηματογραφικά; (κίνηση της κάμερας, φως- 
σκιά, ήχοι, ερμηνείες ηθοποιών) 
Παράλληλες «αναγνώσεις» 
α) Δείτε στη διεύθυνση , www.tovima.gr/culture/article/?aid=632913 
την περιοχή που γυρίστηκε η Μαγική Πόλη, την επονομαζόμενη Δουργούτι: πώς είναι 
σήμερα; Να συγκεντρώσετε πληροφορίες και οπτικοακουστικό υλικό για τις δράσεις που 
διοργανώθηκαν στην περιοχή από την ομάδα Όχι Παίζουμε. Τι άλλες δράσεις έχετε να 
προτείνετε;  
β ) Ο Νίκος Κούνδουρος, που ήταν και ζωγράφος έλεγε: «Τα πρόσωπα των ταινιών μου 
κατάγονται από μια εμπειρία και από μια γνώση του τι σημαίνει ένα πρόσωπο. Έχω πει 
κάποια φορά ότι το πρόσωπο του ηθοποιού είναι ένα τοπίο ολόκληρο. Ποντάρω, διαλέγω, 
εκμεταλλεύομαι δραματικά, διαχειρίζομαι αυτό το πρόσωπο και την εικόνα του».  
Δείτε σε ποια πρόσωπα εστιάζει και να προσπαθήσετε να ηθογραφήσετε, με βάση την 
εικόνα του, ένα από αυτά τα πρόσωπα, όποιο σας κίνησε περισσότερο το ενδιαφέρον. Πώς 
εντάσσεται στην πλοκή; 
γ) Για τη μουσική της ταινίας του Μάνου Χατζιδάκι, οι απόψεις  είχαν διχαστεί. Στην ετήσια 
καλλιτεχνική ανασκόπηση μερικοί από τους διανοούμενους[…] από τις στήλες του 
περιοδικού, Επιθεώρηση Τέχνης έγραψαν: «Θέλει τη  μουσική του να ξεπερνάει την εικόνα. 
Ο Μάνος  Χατζιδάκις μπορεί να φτιάχνει καλά τραγούδια στο κακό είδος που υπηρετεί, τα 
μπουζούκια. Η μουσική του όμως είναι κακή όταν πρόκειται να συνοδεύσει την εικόνα. Η 
κινηματογραφική μουσική δεν είναι ούτε γλυκερά ακομπανιαμέντα ούτε σπαραξικάρδιες 
πενιές». 
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 Να επιλέξετε δυο σκηνές από την ταινία και να σχολιάσετε τη μουσική τους. Πώς λειτουργεί κατά 
τη γνώμη σας; Επιβάλλεται και ξεπερνά την εικόνα; Την φωτίζει περισσότερο και αν ναι, ως προς τι; 
Εμποδίζει την παρακολούθηση της ταινίας; Περνά απαρατήρητη; Να καταγράψετε την άποψή σας. 
δ) Ποίημα της Δήμητρας Χριστοδούλου, Είναι εδώ  
 
Κάποτε στη διαφάνεια του Γενάρη                                                                                        
Το χιόνι φτιάχνει ζυμαρένια κέρματα.                                                                                    
Αγοράζει με τούτα ο άστεγος 
Τα μελανιασμένα του χείλη. 
Ο αέρας, τα χαλάσματα στην πόλη, 
Η σαύρα και το φάντασμα στ’ άπλυτα, 
Όλα μαζί όσα δαγκώνουν και φτύνουν 
Γράφουν τότε με τις νυχιές ακατάληπτα. 
Γόνατα στο σαγόνι ο οικισμός, 
Ανάμεσα στους σωλήνες κοιμάται. 
Το φεγγάρι τους κοιτάζει, μούτρο γέρικο. 
Κανείς δεν ξέρει τι του ξημερώνει. 
 
ε) Το απόσπασμα που ακολουθεί είναι αφήγηση πρόσφυγα από το ντοκιμαντέρ του 
Βαγγέλη Σερντάρη, Η προσφυγική Ελλάδα: 
Επειδή η μικρή μας είχε πυρετό, την μεγάλη την είπε η μαμά μου να ψάξει για νερό. Και 
επήγε, χτύπησε σε μια πόρτα, αλλά η κυρία από μέσα –άνοιξε το παιδί-φωνάζει «μην 
ανοίγεις γιατί θα μπει ο πρόσφυγας μέσα».  
στ) Ο Λάκης Παπαστάθης* γράφει: «Ο συνοικισμός με τις παράγκες θα κατεδαφιστεί στα 
τέλη του 1964,[…] δέκα χρόνια μετά το γύρισμα της Μαγικής Πόλης! Γενιές προσφύγων 
έζησαν εκεί με το όραμα της μακρινής πατρίδας. Η ταινία του Κούνδουρου έχει διασώσει 
την εικόνα της παραγκούπολης και κάτι από το σφυγμό της ζωής της. Παρά τη μυθοπλασία 
η ντοκιμαντερίστικη υφή της την καταγράφει σαν ένα κομμάτι της περιπέτειας του 
Μικρασιατικού Ελληνισμού, που άντεξε μισό περίπου αιώνα μέσα στα λασπόνερα και τη 
φτώχεια».   
Με τα δεδομένα που έχετε (το παραπάνω ποίημα, την ταινία, τη μικρή αφήγηση, τις μνήμες 
κάποιων συγγενών σας που υπήρξαν πρόσφυγες, τις οποίες θα συλλέξετε με την κατάρτιση 
ερωτηματολογίων, την επικαιρότητα του προσφυγικού προβλήματος στην Ελλάδα, όπως 
αποτυπώνεται στα ΜΜΕ), να γράψετε ένα μικρό διήγημα, στο οποίο ήρωας είναι ένας 
νεαρός πρόσφυγας που έρχεται από μακριά. Τον ακολουθείτε βήμα βήμα στην προσπάθειά 
του να εξοικονομήσει τα αναγκαία, να βρει υποστήριξη, να μην ξεχάσει ποιος είναι. Όλα 
αυτά να τα κάνετε φανερά μέσα από ένα σημαντικό επεισόδιο της ζωής του στη χώρα 
υποδοχής. (Πρωτοπρόσωπη ή τριτοπρόσωπη αφήγηση με εσωτερική εστίαση).**  
*από τον πρόλογο στο βιβλίο του Λευτέρη Ξανθόπουλου, Οι τέσσερις εποχές του Νίκου Κούνδουρου, εκδ. 
Γαβριηλίδης 
**τα δίκτυα: α) λογοτεχνικό εργαστήρι! οι μαθητές διαβάζουν και γράφουν και β) Ιστορία και Κουλτούρα, 
μπορούν να συμβάλλουν με το υλικό τους και την εμπειρία τους τα μέγιστα  στην πραγματοποίηση των 
εργασιών. 
 
Ανάθεση εργασιών σε ομάδες, κατόπιν επιλογής των παιδιών   
1) Ομάδα φίλων της Ιστορίας, εργασίες: α) Ι. 1 ή/και ΙΙ. 1 β) Ι. 2 ή/και ΙΙ. 2 
2) Ομάδα φίλων της Μουσικής, εργασία: ΙΙ. γ 
3) Ομάδα φίλων του Κινηματογράφου, εργασίες:  ΙΙ.2 ή /και ΙΙ. α, β 
4) Ομάδα φίλων της Λογοτεχνίας, εργασία: ΙΙ. στ 
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   (Αφού μελετήσετε και τα ποιήματα από τις παράλληλες «αναγνώσεις») 
 5) Ομάδα κοινωνικού ρεπορτάζ, εργασίες: α) ΙΙ.3 και/ή Ι. γ, ΙΙ. ε       β)Ι. 3  
 6) Ομάδα φίλων του Θεάτρου, εργασία:  Ι. δ 
     Εργασίες για το σπίτι (κοινές για όλες-ους): Ι. 4, ΙΙ. 4 
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Αξιολόγηση των διδακτικών εγχειριδίων για το μάθημα της 
Νεοελληνικής Γλώσσας του Λυκείου 

 
Νικόλαος Αλέφαντος 

Διδάκτορας ΕΚΠΑ, καθηγητής στο Βαρβάκειο Λύκειο 
Alefantos.nikos@gmail.com 

 
 

Περίληψη 
Το παρόν άρθρο έχει ως στόχο την παρουσίαση των συμπερασμάτων ερευνητικής εργασίας, με την οποία 
διερευνήσαμε το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Λυκείου για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και 
τη συνάφεια των σκοπών και στόχων του με τα διδακτικά εγχειρίδια και τη διδακτική πράξη. Οι παράγοντες 
αυτοί θεωρούνται καθοριστικοί για την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος 
της χώρας μας, αλλά και κάθε άλλης χώρας. Το πλαίσιο της έρευνας κινήθηκε σε δύο βασικά πεδία: Το πρώτο 
πεδίο είναι τα διδακτικά εγχειρίδια, τα οποία αποτελούν για τον Έλληνα εκπαιδευτικό τα κύρια μέσα 
οργάνωσης της διδακτικής πράξης, αλλά και για το εκπαιδευτικό μας σύστημα την κύρια έκφραση του 
εκπαιδευτικού υλικού, που παράγεται για κάθε διδασκόμενο γνωστικό αντικείμενο. Το δεύτερο πεδίο είναι η 
τελική ή αθροιστική αξιολόγηση, όπως αυτή αποτυπώνεται στις Γενικές Εξετάσεις, στις οποίες κάθε χρόνο 
συμμετέχουν οι τελειόφοιτοι μαθητές ή και οι απόφοιτοι προηγούμενων ετών, προκειμένου να διεκδικήσουν 
μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Βασιζόμενοι, λοιπόν, στις παραπάνω παραμέτρους διερευνήσαμε το 
βαθμό στον οποίο τα διδακτικά εγχειρίδια, τα οποία έχουν σχεδιασθεί για τη διδασκαλία του γλωσσικού 
μαθήματος στο Λύκειο, ανταποκρίνονται στη φιλοσοφία και τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος 
Σπουδών, το οποίο προωθεί μια νέα διδακτική προσέγγιση της γλώσσας, την επικοινωνιακή και 
κειμενοκεντρική.  
 
Λέξεις-κλειδιά: αξιολόγηση, διδακτικά εγχειρίδια, αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, επικοινωνιακή διδακτική 
προσέγγιση. 
    
Εισαγωγή 
Στη χώρα μας η αξιολόγηση των διαφόρων παραμέτρων της εκπαίδευσης -με εξαίρεση την 
αξιολόγηση των μαθητών- έχει ατονήσει (Κασσωτάκης, 1981). Αυτό έρχεται σε αντίθεση με 
τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και πολλές άλλες, στις οποίες η 
διαδικασία της αξιολόγησης της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού έργου βρίσκεται στο 
επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί η 
αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης ούτε να βελτιωθεί η ποιότητά της, ειδικά σε θέματα 
διδακτικής πρακτικής, τα οποία κρίνονται σημαντικά για την επίτευξη ή την αποτυχία των 
σκοπών και στόχων της εκπαίδευσης γενικότερα. Για αυτόν κυρίως τον λόγο η παρούσα 
έρευνα είναι σημαντική, διότι τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και τα σχολικά βιβλία 
είναι δείκτες της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. 

Η ανάγκη για ένα πιο ποιοτικό εκπαιδευτικό έργο ικανοποιείται με συστηματική έρευνα 
και πολύπλευρη αξιολόγηση. Στον τομέα του γλωσσικού μαθήματος έχει την τελευταία 
εικοσαετία ξεκινήσει μια προσπάθεια ερευνητικού χαρακτήρα, κυρίως από μεμονωμένους 
επιστήμονες. Από τις ερευνητικές προσπάθειες, οι οποίες έχουν ως σήμερα δημοσιευτεί, 
πολύ κοντά από άποψη ερευνητικού πεδίου με εκείνη που εμείς αναλάβαμε, είναι η 
εργασία με τον τίτλο «Αξιολόγηση του προγράμματος γλωσσικής διδασκαλίας στο 
Γυμνάσιο». Πρόκειται για συστηματική ερευνητική προσέγγιση του θέματος με ανάθεση 
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Την ερευνητική ομάδα αποτέλεσαν οι Π. Ξωχέλλης, Μ. 
Κελπανίδης, Ν. Τερζής, Α. Καψάλης, Ε. Χοντολίδου, Β. Δάρα. 

mailto:Alefantos.nikos@gmail.com
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Συγγένεια με το θέμα της ερευνητικής εργασίας μας παρουσιάζουν δύο ακόμη έρευνες. 
Η πρώτη από αυτές έχει εκπονηθεί από τον Η. Ματσαγγούρα, έχει συγκριτικό χαρακτήρα 
και τίτλο: «Το γλωσσικό μάθημα στο δημοτικό σχολείο παλαιότερα και σήμερα: Μια 
συγκεκριμένη έρευνα». Η δεύτερη έρευνα οργανώθηκε από τον Ι.Ν. Μπασλή, έχει και αυτή 
συγκριτικό χαρακτήρα και δημοσιεύτηκε με τίτλο: «Η γλωσσική ικανότητα των σημερινών 
μαθητών (Μια έρευνα)». Στην οργάνωση αυτής της έρευνας εξασφαλίζεται η ίδια κοινωνική 
προέλευση των μαθητών, η ίδια ηλικία και η φοίτησή τους στο ίδιο σχολείο για ερευνητικά 
υποκείμενα που φοιτούν σε διαφορετικά σχολικά έτη. Στα ευρήματα της έρευνας αυτής 
κεντρική θέση έχει η διαπίστωση ότι η συγκριτική ανάλυση της επίδοσης των μαθητών των 
διαφορετικών περιόδων στην έκθεση, δείχνει την υπεροχή των νεότερων μαθητών (1987) 
έναντι των παλαιότερων (1976-1979). 

 
Βασικές έννοιες της έρευνας 
Το διδακτικό εγχειρίδιο αποτελεί τη βάση του διδακτικού υλικού και απασχολεί το μαθητή 
το μέγιστο χρόνο της σχολικής του ζωής (Σπανός, 1991). Ο χρόνος της ενασχόλησης των 
μαθητών με το διδακτικό υλικό είναι καθαυτός μεγαλύτερος από το χρόνο των 
διαπροσωπικών σχέσεων που αυτοί έχουν με τους εκπαιδευτικούς. Η έρευνα μάλιστα 
αποδεικνύει ότι το 70% μέχρι 90% των αποφάσεων που λαμβάνονται στην αίθουσα 
στηρίζεται στα διδακτικά εγχειρίδια. Επίσης, από ανάλογες έρευνες προκύπτει ότι οι 
εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν διάφορα είδη διδακτικού υλικού κατά το 90 – 95% του 
διδακτικού χρόνου (Shannon, 1984, στο Σπανός, 1991). 

Ο κεντρικός ρόλος του διδακτικού εγχειριδίου στη διδασκαλία εξηγείται και για πολλούς 
άλλους λόγους που συνδέονται με την ιστορία, την αυθεντία του γραπτού λόγου, τον 
συνειρμό που έχει εμπεδωθεί για τον πολύ κόσμο ανάμεσα στις έννοιες «σχολικό βιβλίο» 
και «μόρφωση» (Καψάλης & Χαραλάμπους, 1995) και, τέλος, το γεγονός ότι αποτελεί τον 
υλοποιητή της εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Στην τελευταία επισήμανση προβάλλει καθαρά η σχέση του διδακτικού εγχειριδίου με το 
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Ειδικότερα, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών ως 
επίσημη έκφραση της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας της κοινωνίας εξειδικεύει τους σκοπούς 
της αγωγής σε σκοπούς των επιμέρους μαθημάτων και καθορίζει τα περιεχόμενα, με τα 
οποία θα επιτευχθούν οι σκοποί αυτοί. Επομένως, τα Αναλυτικά Προγράμματα αποτελούν 
τη βάση στην οποία παράγονται και χρησιμοποιούνται τα διάφορα μέσα διδασκαλίας. Ως 
μέσα λοιπόν διδασκαλίας τα διδακτικά εγχειρίδια παράγονται και αυτά και 
χρησιμοποιούνται με βάση τα Αναλυτικά Προγράμματα. Αποτελούν μάλιστα τα κυριότερα 
μέσα με τα οποία τα Αναλυτικά Προγράμματα μεταφράζονται σε εκπαιδευτική πράξη. 

Αποτελεί μάλιστα αδιαμφισβήτητη διαπίστωση ότι τα διδακτικά εγχειρίδια καθορίζουν 
σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό και σε μεγαλύτερη έκταση από ό,τι τα Αναλυτικά Προγράμματα 
την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας. Η διαπίστωση αυτή 
τεκμηριώνεται από το ότι τα διδακτικά εγχειρίδια θέτουν σε λειτουργία και εφαρμογή τα 
Αναλυτικά Προγράμματα και από το γεγονός ότι επηρεάζουν τις αποφάσεις σχετικά με την 
επιλογή, τη σημασία και την ακολουθία της διδακτέας ύλης ή της διδακτικής μεθόδου που 
κάθε φορά θα εφαρμοστεί. Επίσης, η βαρύτητά τους με κριτήριο τα ισχύοντα δεδομένα της 
εκπαίδευσής μας αναδεικνύεται από το γεγονός ότι προσδιορίζουν την επιλογή και χρήση 
άλλων μέσων διδασκαλίας και τέλος καθορίζουν τους διδακτικούς στόχους, που πρέπει να 
επιτευχθούν και τον τρόπο με τον οποίο θα αποτιμηθεί η επίτευξή τους. Από την άποψη 
αυτή τα διδακτικά εγχειρίδια είναι το προϊόν μιας «τεχνολογικής διαδικασίας», με βάση την 
οποία εξειδικεύονται και ερμηνεύονται τα περιεχόμενα του Αναλυτικού Προγράμματος και 
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διαρθρώνονται κατά τρόπο που εξυπηρετεί τη διδασκαλία και τη μάθηση (Βρεττός, 
Καψάλης, 2009). 

Η παραπάνω διασύνδεση  δικαιολογεί  την άποψη ότι οι συγγραφείς των διαφόρων 
διδακτικών εγχειριδίων, για να έχουν επιτυχία στο έργο τους, πρέπει να συνεργάζονται 
άμεσα με τους συντάκτες των Α.Π., και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις καλό είναι οι 
συγγραφείς αυτοί ή έστω ορισμένοι, αν το διδακτικό εγχειρίδιο είναι συλλογικό έργο, να 
μετέχουν στις ομάδες εκπόνησης των Α.Π. Δεν είναι δυνατό, όπως γίνεται ως τώρα στον 
ελληνικό χώρο, άλλη ομάδα να εκπονεί το Α.Π. και άλλη να συντάσσει τα διδακτικά βιβλία 
και να εκπονεί γενικά το διδακτικό υλικό (Φλουρής, 1993). Στις περιπτώσεις αυτές σπάνια 
επιτυγχάνεται η  πλήρης εναρμόνιση ανάμεσα στις επιδιώξεις του Α.Π. και των διδακτικών 
βιβλίων αντίστοιχα. Κάτι ανάλογο διαπιστώνεται και στο μάθημα της Νεοελληνικής 
Γλώσσας, για αυτό και πολλοί ειδικοί σήμερα χαρακτηρίζουν τη σχέση Α.Π. και διδακτικών 
εγχειριδίων παράλληλη και ασύμπτωτη.  

Η αξιολόγηση ενός διδακτικού εγχειριδίου στη διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική νοείται 
σε δύο επίπεδα: α. Ως προκαταρκτική αξιολογική δραστηριότητα: Η φάση αυτή επιτελείται 
πριν από τη χρησιμοποίηση του υπό κρίση βιβλίου για διδακτικούς σκοπούς και στηρίζεται 
στην ανάλυση του σχεδιασμού και του περιεχομένου του σε σχέση με τις ανάγκες των 
μαθητών και τους γενικότερους εκπαιδευτικούς σκοπούς. β. Ως οριστική αξιολόγηση, η 
οποία επικεντρώνεται στη χρηστικότητα, δηλαδή στις δυνατότητες και στα προβλήματα 
εφαρμογής του διδακτικού εγχειριδίου στη σχολική τάξη, αφού έχει χρησιμοποιηθεί για 
δεδομένο χρονικό διάστημα (Harmes, 2001).   

Ανάμεσα στα άλλα, ένα κύριο κριτήριο αξιολόγησης των διδακτικών εγχειριδίων είναι 
αυτό της επιστημονικής εγκυρότητάς τους, κριτήριο που συνδέεται με τη διδακτική-
μεθοδολογική καταλληλότητα του βιβλίου. Αυτό σημαίνει ότι το διδακτικό βιβλίο πρέπει να 
υποβοηθεί το διδάσκοντα, το μαθητή και τη διδασκαλία και γενικά να ανταποκρίνεται στις 
προϋποθέσεις των μαθητών (Ξωχέλλης, 2005). Η διδακτική καταλληλότητα του βιβλίου 
αξιολογείται με βάση τη θεωρία των προγραμμάτων σπουδών, τα διδακτικά μοντέλα και τη 
σύγχρονη σχετική έρευνα στο χώρο της διδακτικής μεθοδολογίας του αντίστοιχου 
μαθήματος. Έτσι, αποτιμάται η διδακτική προσέγγιση του συγκεκριμένου μαθήματος που 
προτείνεται με τη μορφή και τη δομή του βιβλίου (Μπονίδης, 2004). Σημαντικά στοιχεία 
θεωρούνται, επίσης, η επιλογή και η διάταξη της ύλης.  

Παράλληλα, ένα ακόμη  βασικό κριτήριο είναι η σχέση τους με το Πρόγραμμα Σπουδών.  
Σε ένα πρόγραμμα σκοπών και στόχων, λοιπόν, μελετάται η αντιστοιχία των περιεχομένων 
του διδακτικού βιβλίου προς τους διδακτικούς στόχους του προγράμματος. Κατά την 
αξιολόγηση οι στόχοι μετατρέπονται σε κατηγορίες με τις οποίες ελέγχεται αν αυτοί 
επιτυγχάνονται μέσω του διδακτικού εγχειριδίου. Παράλληλα, εξετάζεται η αντιστοιχία 
μεταξύ προγράμματος σπουδών και διδακτικού εγχειριδίου στον τομέα των περιεχομένων 
μάθησης, της μεθόδευσης της διδασκαλίας και του ελέγχου επίτευξης των στόχων 
(Μπονίδης, 2004). 

Βασισμένοι στα δύο παραπάνω κύρια κριτήρια αξιολογήσαμε τον βαθμό στον οποίο τα 
διδακτικά εγχειρίδια για την οργάνωση της διδασκαλίας του μαθήματος της νεοελληνικής 
γλώσσας στο Λύκειο κρίνονται συμβατά με τους σκοπούς και στόχους του Αναλυτικού 
Προγράμματος Σπουδών και με τις κυρίαρχες διδακτικές προσεγγίσεις στον τομέα της 
εφαρμοσμένης γλωσσολογίας. Η μια από αυτές είναι η επικοινωνιακή διδακτική 
προσέγγιση, η οποία επικεντρώνεται στην κοινωνική και πρακτική πλευρά της γλώσσας, 
στον δημιουργικό και λειτουργικό χαρακτήρα της (Μήτσης, 1993). Η άλλη είναι η 
κειμενογλωσσολογική θεωρία, που είναι αποτέλεσμα σύνθεσης δομισμού, με πολλά 
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στοιχεία φορμαλισμού και σημειολογίας από τη μια μεριά και γλωσσολογίας από την άλλη 
(Βελουδής, 1997). 
 
Μέθοδος – ερευνητικά ερωτήματα 
Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιείται ως μέθοδος ανάλυσης η ανάλυση περιεχομένου ( 
content analysis ). Η μέθοδος αυτή θεωρείται ιδιαίτερα αποτελεσματική στην ανάλυση 
διαφόρων μορφών προφορικού ή γραπτού λόγου (Κυριαζή, 1999). 

Μετά από επισκόπηση που επιχειρήσαμε στα κεφάλαια των διδακτικών εγχειριδίων και 
των τριών τάξεων του Λυκείου για το γλωσσικό μάθημα, δεν παρατηρήσαμε ουσιαστικές 
διαφορές στη δομή και τη μορφή τους. Γι’ αυτό το λόγο καταλήξαμε να επιλέξουμε τυχαία 
το δεύτερο κεφάλαιο κάθε βιβλίου. Ειδικότερα, το δεύτερο κεφάλαιο του διδακτικού 
εγχειριδίου της πρώτης τάξης του Λυκείου έχει τον τίτλο «Ο Λόγος» και εκτείνεται στις σελ. 
92-136 του βιβλίου. Το βιβλίο αποτελείται συνολικά από 295 σελίδες και πέντε κεφάλαια ( 
Η Γλώσσα και οι Γλωσσικές ποικιλίες, Ο Λόγος, Η Περιγραφή, Η Αφήγηση, Το 
Χρονογράφημα). Το δεύτερο κεφάλαιο του διδακτικού εγχειριδίου της δεύτερης τάξης του 
Λυκείου έχει ως τίτλο «Τα Βιογραφικά Είδη» και εκτείνεται στις σελ. 69-154, σε σύνολο 286 
σελίδων και τεσσάρων συνολικά κεφαλαίων ( Είδηση, Βιογραφικά Είδη, Παρουσίαση - 
Κριτική, Σημειώσεις - Περίληψη). Τέλος, το δεύτερο κεφάλαιο του διδακτικού εγχειριδίου  
της τρίτης τάξης του Λυκείου έχει ως τίτλο «Το Δοκίμιο» και εκτείνεται στις σελίδες 105-208 
του βιβλίου. Συνολικά το διδακτικό εγχειρίδιο της τρίτης τάξης του Λυκείου έχει 335 σελίδες 
και η ύλη του επιμερίζεται σε πέντε κεφάλαια (Η Πειθώ, Το Δοκίμιο, Ο Δίκαιος και Άδικος 
Λόγος, Το Παράρτημα, Η Ερευνητική Εργασία ). 

Σε δεύτερο επίπεδο προχωρήσαμε στην καταγραφή και περιγραφή των δραστηριοτήτων 
που εμπεριέχονται στα τρία υπό διερεύνηση κεφάλαια, διότι αυτές είναι αφενός που 
αποτελούν τους οργανωτές της διδασκαλίας του μαθήματος και αφετέρου 
αντικατοπτρίζουν τους σκοπούς και ειδικότερους στόχους του Α.Π.Σ. για τη διδασκαλία της 
Νεοελληνικής Γλώσσας. Στο δεύτερο κεφάλαιο του εγχειριδίου της πρώτης τάξης  
εμπεριέχονται 59 δραστηριότητες, οι οποίες απευθύνονται στους μαθητές και αποβλέπουν 
στην οργάνωση της διδακτικής πράξης στην τάξη, στο αντίστοιχο κεφάλαιο του διδακτικού 
εγχειριδίου της δεύτερης τάξης του Λυκείου παρατηρήσαμε 79 δραστηριότητες και στο 
δεύτερο κεφάλαιο του διδακτικού εγχειριδίου της τρίτης τάξης  147 δραστηριότητες.  

Τα ερευνητικά ερωτήματα, που θέσαμε κατά την έρευνά μας, είναι:  
α) Αν, κατά πόσο και πώς τα διδακτικά εγχειρίδια της Νεοελληνικής Γλώσσας του  Γενικού 
Λυκείου κατευθύνουν τη διδασκαλία στην καλλιέργεια της γλωσσικής ικανότητας των 
μαθητών/τριών, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και τις αρχές της 
επικοινωνιακής και λειτουργικής προσέγγισης και χρήσης της γλώσσας; β) Αν, κατά πόσο 
και πώς τα διδακτικά εγχειρίδια της Νεοελληνικής Γλώσσας του Γενικού Λυκείου ενισχύουν 
την επικοινωνιακή δεξιότητα των μαθητών, όπως προβλέπουν οι στόχοι του Αναλυτικού 
Προγράμματος Σπουδών για το αντίστοιχο μάθημα σύμφωνα με την επικοινωνιακή 
διδακτική προσέγγιση της γλώσσας, γ) Αν, κατά πόσο και πώς τα διδακτικά εγχειρίδια της 
Νεοελληνικής Γλώσσας του Γενικού Λυκείου προσανατολίζουν τη διδασκαλία στην 
καλλιέργεια της κριτικής και δημιουργικής σκέψης των μαθητών/τριών, σύμφωνα με το 
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και τις αρχές της επικοινωνιακής προσέγγισης της 
γλώσσας. 
 
Τα συμπεράσματα 
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Η ανάλυση περιεχομένου, που διενεργήσαμε στα διδακτικά εγχειρίδια για το γλωσσικό 
μάθημα στο Λύκειο, έδειξε ότι οι σκοποί και στόχοι του Αναλυτικού Προγράμματος 
Σπουδών, το οποίο στοιχειοθετεί σε επίπεδο θεσμικών προδιαγραφών της διδασκαλίας το 
υποχρεωτικό πλαίσιο αναφοράς του εκπαιδευτικού έργου στο αντίστοιχο μάθημα, φαίνεται 
ότι δεν υλοποιούνται. Αυτό εξάγεται από την έρευνα , καθώς οι στόχοι 2, 5, 6, 8, 9, 13 και 
15 του ΑΠΣ, που αφορούν στην επικοινωνιακή και κειμενοκεντρική προσέγγιση της 
γλώσσας, δεν αποτυπώνονται  στο περιεχόμενο  των διδακτικών εγχειριδίων.  

Ειδικότερα, στην κατηγορία της γλωσσικής ικανότητας φαίνεται ότι τα διδακτικά βιβλία 
δεν εμπεριέχουν ικανές σε αριθμό δραστηριότητες για την οργάνωση της διδασκαλίας προς 
την κατεύθυνση καλλιέργειας των γνώσης της γλώσσας ως συστήματος με αφόρμηση το 
κείμενο. Αυτό φαίνεται τόσο στην υποκατηγορία της γραμματικής της λέξης όσο και στην 
υποκατηγορίας της δομής της πρότασης. Από την άλλη, στην υποκατηγορία της 
εκφραστικής ικανότητας διαπιστώνουμε μια πιο ικανοποιητική ποσοτικά εικόνα σε 
σύγκριση με τις προηγούμενες, αλλά οι λεξιλογικές ασκήσεις, που παρατηρήσαμε, δεν 
έχουν ως μονάδα αναφοράς τους το κείμενο, όπως προβλέπεται στο πλαίσιο της 
επικοινωνιακής και κειμενοκεντρικής προσέγγισης της γλώσσας. Τέλος, το περιεχόμενο των 
διδακτικών εγχειριδίων του Λυκείου για το γλωσσικό μάθημα δεν προσανατολίζει τη 
διδακτική πράξη στην κατεύθυνση  της γνώσης της στίξης και της χρήσης της στο λόγο 
ανάλογα με την εκάστοτε περίσταση επικοινωνίας.  

Επίσης, από την έρευνα στο δεύτερο κεφάλαιο των διδακτικών εγχειριδίων του Λυκείου 
για το γλωσσικό μάθημα και στα μαθητικά γραπτά προκύπτει ότι η διδακτική πράξη δεν 
προσανατολίζεται στο βαθμό που θα έπρεπε στη θεωρία των κειμενικών ειδών, αν και αυτή 
εντάσσεται στο πλαίσιο της φιλοσοφίας της σύγχρονης επικοινωνιακής και 
κειμενοκεντρικής προσέγγισης της γλώσσας. Το σύνολο των δραστηριοτήτων του δεύτερου 
κεφαλαίου των διδακτικών εγχειριδίων και των τριών τάξεων του Λυκείου, που εντάξαμε 
στην κατηγορία της Προθετικότητας του κειμένου, αφορούν την παραγωγή κειμένου σε 
ζητούμενο πλαίσιο επικοινωνίας και όχι την επεξεργασία κειμένου, που θα καταστήσει πιο 
άμεσα αντιληπτή τη διαφορά και τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά του ενός κειμενικού είδους 
από τα άλλα. Λίγες είναι οι δραστηριότητες που στοχεύουν στην κατανόηση της έννοιας της 
Προθετικότητας και η έλλειψη αυτή εμποδίζει στο να γίνουν αντιληπτές οι γλωσσικές 
επιλογές (σε επίπεδο λειτουργίας της γλώσσας, λεξιλογίου, σύνταξης, τρόπων πειθούς), 
που θα καταστήσουν το κείμενο αποτελεσματικό για τη ζητούμενη περίσταση επικοινωνίας. 

Ανάλογη είναι η εικόνα από τα ευρήματα της έρευνας στις κατηγορίες της γλωσσικής 
συνοχής και της νοηματικής συνεκτικότητας, οι οποίες αποτελούν κύριους δείκτες 
κειμενικότητας και κομβικές έννοιες στην επικοινωνιακή και κειμενοκεντρική διδασκαλία 
της γλώσσας. Πιο συγκεκριμένα, είναι ελάχιστες στα διδακτικά βιβλία οι δραστηριότητες 
που προσανατολίζουν τους μαθητές στις δύο έννοιες. Εξαίρεση αποτελεί το διδακτικό 
εγχειρίδιο της τρίτης τάξης του Λυκείου, το οποίο φαίνεται ότι είναι πιο στοχευμένο από 
ό,τι τα άλλα δύο προς την κατεύθυνση της επικοινωνιακής και κειμενοκεντρικής 
διδασκαλίας της γλώσσας. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγουμε από το γεγονός ότι στο 
δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου παρατηρούμε δραστηριότητες, οι οποίες προσανατολίζουν 
τη διδασκαλία προς την έννοια της συνεκτικότητας, περισσότερο σε επίπεδο μεσοδομής 
του κειμένου. Εντύπωση, ωστόσο, προκαλεί το γεγονός ότι στο ίδιο βιβλίο δεν 
εντοπίστηκαν δραστηριότητες σχετικές με τη γλωσσική συνοχή.   

Τέλος, στην κατηγορία της κριτικής αντιμετώπισης ιδεών οδηγηθήκαμε σε ανάλογα 
συμπεράσματα μ’ εκείνα των άλλων κατηγοριών ανάλυσης. Ειδικότερα, στα βιβλία των δύο 
πρώτων τάξεων του Λυκείου παρατηρούμε ότι το σύνολο των δραστηριοτήτων, οι οποίες 
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προτείνονται για τη μεθόδευση της διδασκαλίας προς την κατεύθυνση της κριτικής 
αντιμετώπισης ιδεών, δίνονται «ερήμην» του κειμένου και όχι με σημείο αναφοράς το 
κείμενο, όπως προτείνεται στο πλαίσιο της επικοινωνιακής διδακτικής προσέγγισης της 
γλώσσας. Εξαίρεση αποτελεί το διδακτικό εγχειρίδιο της τρίτης τάξης του Λυκείου για το 
γλωσσικό μάθημα. Σ’ αυτό μπορεί να μην υπάρχουν, στο ποσοστό που εντοπίσαμε στα δύο 
προηγούμενα διδακτικά εγχειρίδια, οι ίδιες σε αριθμό δραστηριότητες, οι οποίες 
στοχεύουν στην άσκηση των μαθητών/τριών στον πειστικό λόγο, αλλά είναι 
προσανατολισμένο στη μεθόδευση της διδασκαλίας με κέντρο το κείμενο τόσο στον κριτικό 
σχολιασμό μιας θέσης όσο και στην κατανόηση του θεματικού κέντρου ενός κειμένου ή στη 
νοηματική πύκνωσή του. 

Επομένως, η έρευνα αναδεικνύει την αδυναμία των διδακτικών εγχειριδίων, ειδικά 
αυτών των δύο πρώτων τάξεων του Λυκείου, να μεθοδεύσουν τη διδακτική πράξη με άξονα 
τις αρχές της επικοινωνιακής και κειμενοκεντρικής προσέγγισης της γλώσσας. Από την 
ανάλυση περιεχομένου, που διενεργήσαμε, προκύπτει ότι τα διδακτικά εγχειρίδια, 
περισσότερο των δύο πρώτων τάξεων του Λυκείου και λιγότερο το αντίστοιχο της τρίτης 
τάξης, δεν έχουν στο βαθμό που θα έπρεπε ως σημείο αναφοράς τους για τη διδασκαλία το 
κείμενο. Μάλιστα, πολλές από τις προτεινόμενες δραστηριότητες, που εμπεριέχουν, 
δίνονται «ερήμην» του κειμένου, βασιζόμενες στην πρόταση, στοιχείο που παραπέμπει 
περισσότερο στην ξεπερασμένη δομική διδακτική προσέγγιση παρά στην επικοινωνιακή, η 
οποία είναι κειμενοκεντρική. 

 Επιπλέον, σε αντίθεση με τα διδακτικά εγχειρίδια των δύο πρώτων τάξεων του Λυκείου, 
το διδακτικό εγχειρίδιο της τρίτης τάξης φαίνεται -από τα ευρήματα της έρευνας- ότι είναι 
πιο κατάλληλο για τη μεθόδευση της διδασκαλίας προς την κατεύθυνση της επικοινωνιακής 
και κειμενοκεντρικής προσέγγισης της γλώσσας. Το ζητούμενο, ωστόσο, είναι να υπάρχει 
ενότητα των σκοπών, του περιεχομένου, της δομής, της μεθόδευσης της διδασκαλίας και 
του τρόπου αξιολόγησης της διδακτικής διαδικασίας τόσο στα διδακτικά εγχειρίδια και των 
τριών τάξεων του Λυκείου όσο και ανάμεσα στα διδακτικά εγχειρίδια και το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα Σπουδών, που αποτελεί την «πυξίδα» της διδασκαλίας του γλωσσικού 
μαθήματος.  Αυτή η ενότητα, αναμφίβολα, απουσιάζει τόσο στη μια όσο και στην άλλη  
περίπτωση, καθώς στην πρώτη τα διδακτικά εγχειρίδια των δύο πρώτων τάξεων βρίσκονται 
σε ασυμμετρία με το αντίστοιχο εγχειρίδιο της τρίτης τάξης, ενώ στη δεύτερη περίπτωση 
υπάρχει ασύμβατη σχέση ανάμεσα στο περιεχόμενο και τη δομή των διδακτικών 
εγχειριδίων και στους σκοπούς και στόχους του ΑΠΣ για το γλωσσικό μάθημα του Λυκείου. 

Επίσης, παράδοξο είναι ότι το περιεχόμενο των διδακτικών εγχειριδίων για το γλωσσικό 
μάθημα του Λυκείου ανταποκρίνεται στις αρχές της γλωσσολογίας, αλλά δεν υπάρχουν οι 
απαραίτητες αναφορές και δραστηριότητες, για να αναδειχθεί η έννοια της κειμενικότητας. 
Η παραγωγή ενός κειμένου αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα, καθώς συνιστά ένα σύνθετο 
πλέγμα επικοινωνιακών λειτουργιών, στρατηγικών και μηχανισμών, που πρέπει να 
τελεστούν σωστά και συντονισμένα. Στα διδακτικά εγχειρίδια δε γίνεται λόγος για 
λειτουργίες του κειμένου, που συναποτελούν την κειμενικότητα, όπως είναι η 
προθετικότητα, η αποδεκτικότητα, η συνοχή ή η συνεκτικότητα.  

Προεκτείνοντας τις παραπάνω σκέψεις, σημειώνουμε ότι δύο παράγοντες πρέπει να 
ληφθούν υπόψη κατά την αναδιάταξη του περιεχομένου των διδακτικών εγχειριδίων και 
των τριών τάξεων του Λυκείου. Ο πρώτος παράγοντας είναι ότι χρειάζεται να δοθεί έμφαση 
στη διαφοροποίηση των κειμένων, που παράγονται και προσλαμβάνονται, προκειμένου να 
αναδεικνύονται ευκρινέστερα οι γνωστοί κειμενογλωσσολογικά ως τύποι κειμένων. Ο 
δεύτερος παράγοντας είναι να αξιοποιηθούν, κυρίως στο επίπεδο της επεξεργασίας του 
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κειμένου, κείμενα που χαρακτηρίζονται ως πρότυπα στο είδος τους. Τα κείμενα αυτά 
ανήκουν επίσης σε διάφορους τύπους κειμένων (δοκίμιο, άρθρο, λογοτεχνικό κείμενο, 
πολιτικός λόγος κ.α.) και μπορούν να σχολιαστούν για τον τρόπο που αντιμετωπίζονται σε 
αυτά οι διάφορες κειμενικές λειτουργίες. Μ’ αυτό τον τρόπο ο εκπαιδευτικός μπορεί να 
προσανατολιστεί, προκειμένου να οργανώσει πιο αποτελεσματικά τη διδασκαλία προς την 
κατεύθυνση της επικοινωνιακής και κειμενοκεντρικής προσέγγισης της γλώσσας. 

Επίσης, στο περιεχόμενο των διδακτικών εγχειριδίων των τριών τάξεων του Λυκείου 
χρειάζεται να γίνεται συστηματικά λόγος για τις λειτουργίες, οι οποίες συναποτελούν την 
κειμενικότητα. Δε νοείται η επικοινωνιακή διδασκαλία «ερήμην» των βασικών αυτών 
εννοιών, οι οποίες επιτρέπουν την ουσιαστική προσέγγιση του κειμένου τόσο κατά την 
παραγωγή του όσο και κατά την παραμελημένη διδακτικά πρόσληψή του. Επίσης, με την 
ανάδειξη των λειτουργιών του κειμένου διευκολύνεται η κάθε μορφής επεξεργασία του σε 
παραγωγικό ή προσληπτικό επίπεδο. Η σποραδική και επ’ ευκαιρία αναφορά σε μερικές 
απ’ αυτές τις έννοιες, η οποία γίνεται ενίοτε στα διδακτικά βιβλία της γλώσσας, δεν αίρει 
την εντύπωση μιας εμπειρικής περισσότερο, από την πλευρά αυτή, προσπέλασης του 
κειμένου ακόμη και σε σχολικές βαθμίδες, όπως στο Λύκειο, όπου η αντιληπτική ικανότητα 
των μαθητών προσφέρεται για πιο ουσιαστικές προσεγγίσεις (Μπαμπινιώτης, 1990). 
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Παράρτημα 
Την έννοια της επικοινωνιακής ικανότητας τη διερευνήσαμε στα διδακτικά εγχειρίδια του Λυκείου για το 
γλωσσικό μάθημα δημιουργώντας τρεις κατηγορίες ανάλυσης, οι οποίες βασίζονται στις κύριες κειμενικές 
λειτουργίες της Προθετικότητας, της Συνοχής και της Συνεκτικότητας αντίστοιχα. Γενικότερα, οι κατηγορίες και 
οι υποκατηγορίες ανάλυσης για τη διερεύνηση της γλωσσικής ικανότητας, της επικοινωνιακής δεξιότητας και 
της κριτικής και δημιουργικής ικανότητας των μαθητών/τριών ήταν οι εξής: 
   
1η  Κατηγορία: Γλωσσική ικανότητα των μαθητών/τριών  
  Υποκατηγορίες 
- Γνώση της γραμματικής της λέξης 
- Γνώση της δομής της πρότασης 
- Εκφραστική ικανότητα 
- Γνώση σημείων στίξης 
 
2η  Κατηγορία: Προθετικότητα του κειμένου  
   Υποκατηγορίες: 
- Μορφή του κειμένου 
- Μήνυμα του κειμένου 
- Τρόποι πειθούς του πομπού 
- Χρήση της γλώσσας 
- Λεξιλόγιο 
- Σύνταξη 
 
3η  Κατηγορία: Συνοχή του λόγου:   
   Υποκατηγορίες:  
- Συνοχικοί δεσμοί στην παράγραφο  
- Συνοχικοί δεσμοί για τη σύνδεση παραγράφων και νοηματικών ενοτήτων.  
 
4η Κατηγορία: Συνεκτικότητα του κειμένου: 
  Υποκατηγορίες:          
- Εσωτερική πληρότητα των προτάσεων (νοηματικά) 
- Ορθή δόμηση των παραγράφων (προθετικές σχέσεις) 
- Εμφανής σύνδεση των παραγράφων 
- Παρουσία βασικών δομικών στοιχείων του είδους του κειμένου. 
 
5η Κατηγορία: Κριτική αντιμετώπιση ιδεών: 
  Υποκατηγορίες: 
- Πειστικότητα του λόγου (Τεκμηρίωση της θέσης) 
- Κατανόηση (Εντοπισμός θεματικού κέντρου της περίληψης) 
- Νοηματική πύκνωση του λόγου 
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Περίληψη 
Η παρούσα πρόταση αφηγείται τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός σχεδίου εργασίας  στο μάθημα της 
ιστορίας της Γ δημοτικού. Για τη διεκπεραίωση του έργου δύο  εκπαιδευτικοί του 1ου Πειραματικού Δημοτικού 
Σχολείου Θεσσαλονίκης οργάνωσαν συνδιδασκαλία σε συνεργασία με τους μαθητές της τάξης και υλοποίησαν 
ποικίλες, βιωματικές, παιγνιώδεις και ευχάριστες δραστηριότητες. Σκοπός της δράσης είναι η ανάπτυξη 
δεξιοτήτων και γραμματισμών μέσα από τη συνεργατική μάθηση και την ενδυνάμωση γνωστικών ικανοτήτων 
με γνώμονα τη συμμετοχή των μαθητών και την κριτική και δημιουργική μελέτη. Στόχοι είναι οι μαθητές να 
έρθουν σε επαφή με την ελληνική μυθολογία και, ειδικότερα, να γνωρίσουν «βαθύτερα» και να  κατανοήσουν 
τον Τρωικό Πόλεμο. Το σχέδιο εργασίας συνδέθηκε διαθεματικά με τα περισσότερα γνωστικά αντικείμενα του 
Αναλυτικού Πλαισίου Σπουδών, (ΑΠΣ). Ειδικότερα, οι μαθητές/τριες αφού μελέτησαν το αντικείμενο μέσα 
από μια πληθώρα πηγών διαδικτυακών και έντυπων, έγραψαν και σκίτσαραν κατά ομάδες ένα κόμικ με τίτλο 
«Ένας τρελός… τρελός Τρωικός Πόλεμος», το οποίο μετατράπηκε και σε ηλεκτρονικό βιβλίο, (e-book). 
Επιπλέον ακολούθησε η ηχογράφηση του κόμικ από τους μαθητές η οποία και μεταδόθηκε ως ψυχαγωγική 
ραδιοφωνική εκπομπή στο European School Radio. Παράλληλα σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε από τους 
μαθητές σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ένα επιτραπέζιο παιχνίδι καθώς και ένα επιδαπέδιο 
εκπαιδευτικό παιχνίδι στην αυλή του σχολείου, όπου οι ομάδες των μαθητών όντας τα πιόνια, υποδύονταν 
ιστορικές προσωπικότητες του Τρωικού πολέμου. Οι μαθητές απαντώντας στις ερωτήσεις των καρτών που 
έφτιαξαν προσπαθούσαν να κυριεύσουν ή να σώσουν την Τροία. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της 
δράσης ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, οι μαθητές αγκάλιασαν τη δράση, αύξησαν το ενδιαφέρον τους και την 
ενασχόλησή τους με τα δρώμενα καθώς και με το μαθησιακό αντικείμενο κατακτώντας έτσι τις δεξιότητες και 
τους γραμματισμούς που προαναφέρθηκαν.  
 
Λέξεις Κλειδιά:  ΤΠΕ, κόμικ, ραδιόφωνο, παιχνίδι 
 
1.  Θεωρητικό Πλαίσιο  
Προβληματιζόμενοι ως εκπαιδευτικοί για το τι και πως θα διδάξουμε το μάθημα της 
Ιστορίας οδηγηθήκαμε στο συμπέρασμα πως οι διδακτικές μας ενέργειες και η 
παιδαγωγική μας στάση θα πρέπει να υπηρετούν το σκοπό του μαθήματος της ιστορίας 
αλλά και να ελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών. Θεωρήσαμε λοιπόν μετά από σκέψη, 
εμπειρία διδασκαλίας αλλά και διάλογο με τους μαθητές της τάξης ότι το χιούμορ είναι 
καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας. Το χιούμορ λοιπόν εξοικειώνει τα παιδιά με ένα τρόπο 
επικοινωνίας που είναι συχνός και παρών σε ένα ευρύ φάσμα περικειμένων και κειμενικών 
ειδών (Norrick & Klein 2008; Wagner & Urios-Aparisi, 2008). Επιπλέον ο Yang (2008) 
προτείνει τη χρήση κόμικς για τη διδασκαλία ποικίλων γλωσσικών φαινομένων. Επίσης, 
υποστηρίζει ότι η αξιοποίηση χιουμοριστικού υλικού στη διδασκαλία της τάξης εμπεριέχει 
σημαντικά ψυχολογικά και εκπαιδευτικά πλεονεκτήματα, καθώς τροφοδοτεί τη συνεργασία 
και την εμπιστοσύνη μέσα στην τάξη, προσφέρει κίνητρα για μάθηση στους μαθητές και 
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ενισχύει τις επιδόσεις τους, ιδίως όταν αφορά τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντά των 
μαθητών. 
Όμως η ίδια η διδασκαλία του χιούμορ είναι ένα ζήτημα που συχνά θεωρείται τολμηρό ή 
και άγονο. Ακόμη και επιστημονικά τεκμηριωμένες προσεγγίσεις του χιούμορ δείχνουν 
δισταγμό και τελικά απωθούν τη διδασκαλία του χιούμορ στη σχολική τάξη (Χανιωτάκης, 
2010) ή λογοκρίνουν ορισμένες μορφές χιούμορ ως παιδαγωγικά και αισθητικά 
ακατάλληλες λόγω του πολιτικά μη ορθού περιεχομένου τους. Όσον αφορά τουλάχιστον 
την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα δεν υιοθετεί 
το χιούμορ στη διδασκαλία. Αποτελεί κοινή διαπίστωση μεταξύ των εκπαιδευτικών  ότι για 
τη διδασκαλία της Γλώσσας καθώς και της Ιστορίας επιλέγονται μόνο «σοβαρά» κείμενα 
(Δαμάσχη-Μικρού, 2004). 

Από τη μια πλευρά, λοιπόν το χιούμορ λειτουργεί θετικά στην ανθρώπινη 
αλληλεπίδραση κάνοντάς την πιο ευχάριστη και διασκεδαστική και ενισχύοντας τους 
δεσμούς μεταξύ των ανθρώπων (Archakis & Tsakona, 2011), οπότε η παρουσία του 
καθίσταται επιθυμητή, ενώ η απουσία του θεωρείται μειονέκτημα (Pickering & Lockyer, 
2005). Από την άλλη όμως το χιούμορ λειτουργεί ως αντίποδας του σοβαρού και λογίζεται 
ότι έχει αντιεκπαιδευτικό χαρακτήρα, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη ή 
δυσπιστία και τελικά να μη θεωρείται επιστημονικά σημαντικό και κατάλληλο για την 
εκπαίδευση. Ωστόσο με βάση σύγχρονες εκπαιδευτικές έρευνες το χιούμορ ως 
παιδαγωγικό εργαλείο ωφελεί τη διδασκαλία πολλαπλά (Garner, 2005). Το χιούμορ 
ενθαρρύνει και κερδίζει τους μαθητές, δημιουργεί ένα ευχάριστο περιβάλλον μάθησης, 
σπάει τη μονοτονία και ενισχύει τη θετική διάθεση και το ενδιαφέρον των μαθητών για 
συμμετοχή στη γνώση και την εκπαιδευτική διαδικασία (Archakis & Tsakona, 2011). 
 
2. Μεθοδολογία 
Το σχέδιο εργασίας με τίτλο «Ένας τρελός… τρελός Τρωικός Πόλεμος» στο μάθημα της 
ιστορίας της Γ δημοτικού στηρίζεται στις αρχές της ομαδοσυνεργατικής μάθησης, (Brown & 
Ciuffetelli Parker, 2009) και (Siltala, 2010). Σύμφωνα με αυτήν, ο μαθητής δεν είναι 
παθητικός δέκτης αλλά ο ίδιος διαδραματίζει ενεργητικό ρόλο στη διαδικασία της μάθησης, 
οι μαθητές συμμετέχουν ολοκληρωτικά και να προωθούν την προσπάθεια εντός της 
ομάδας, κάθε μέλος της ομάδας έχει μία εργασία/ρόλο/ευθύνη και επομένως πρέπει να 
πιστεύει ότι είναι υπεύθυνο τόσο για την δική του μάθηση όσο και για των υπόλοιπων από 
την ομάδα του, τα μέλη προάγουν το ένα την επιτυχία του άλλου, οι μαθητές εξηγούν ο 
ένας στον άλλον τι έχουν μάθει ή μαθαίνουν και αλληλοβοηθούνται με κατανόηση και 
αποπεράτωση των εργασιών. Επίσης, η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρόταση τονίζει πως  
σημαντικός πόλος της μάθησης είναι ο εξοπλισμός των παιδιών με «Μοντεσσοριανά 
εργαλεία»,  τα οποία συμβάλλουν στην κατανόηση, τον έλεγχο της συμπεριφοράς καθώς 
και στο να φτάσουν οι μαθητές σε ένα ανώτερο αναπτυξιακό επίπεδο και να συνεργάζονται 
με άλλους για έναν κοινό σκοπό (Dohrmanna, Gartnerc, Lipskyc & Grimm, 2005).  

Δεδομένο πως η γνώση είναι κοινωνική οντότητα και γίνεται ατομικό κτήμα μέσα από 
την εμπλοκή των μαθητών σε συλλογικές μορφές αλληλοεπικοινωνίας (Ματσαγγούρας, 
2006), το σενάριο υλοποιήθηκε από τους μαθητές σε κοινότητες μάθησης (Wenger, 
McDermott, Snyder, 2002). Η εργασία των παιδιών σε ομάδες υπογραμμίζει τη 
σπουδαιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων και του ψυχολογικού κλίματος, στοιχεία που 
θεωρούνται πλαίσιο πραγμάτωσης της μάθησης (Ματσαγγούρας, 2003). Ακόμα, τους δίνει 
τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στην μαθησιακή διαδικασία, αναπτύσσοντας τη 
δημιουργικότητά τους και να αποκτήσουν εμπειρίες και γνώσεις που έχουν νόημα για 
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αυτούς (Αυγητίδου, 2014). Έτσι, οι μαθητές δουλεύοντας σε ομάδες συνεργάζονται μέσα σε 
ένα σε ένα υποστηρικτικό πλαίσιο που τους εξασφαλίζει τη δυνατότητα για ενισχυμένη 
δράση, υπευθυνότητα και ουσιαστική συμμετοχή τόσο στο σχεδιασμό όσο και στη λήψη 
αποφάσεων (Κοσσυβάκη, 2003; Ματσαγγούρας, 2008).  
 
3. Διδακτική και Ερευνητική Μεθοδολογία 
Ποικίλες τεχνικές και διδακτικές μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση των 
δράσεων από τους μαθητές ώστε να έρθουν σε επαφή με την ελληνική μυθολογία και 
ειδικότερα να γνωρίσουν τον Τρωικό Πόλεμο μέσα από μια διαφορετική οπτική, αυτής του 
παιχνιδιού, του χιούμορ, της χαράς και της διασκέδασης.  

Ακολουθήθηκε η ομαδοσυνεργατική μέθοδος για τους λόγους που περιγράφηκαν εν 
συντομία παραπάνω. Οι 20 μαθητές/τριες χωρίστηκαν σε 4 ανομοιογενείς ομάδες, ως προς 
το φύλο και την επίδοση, των τεσσάρων μελών. Τα μέλη των ομάδων κλήθηκαν να 
συζητήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις και να αποφασίσουν το σενάριο του κόμικ, την 
ηχογράφηση της ραδιοφωνικής εκπομπής και τη δημιουργία του επιτραπέζιου παιχνιδιού 
από κοινού. Ακόμα, διαμόρφωσαν τους στόχους καταθέτοντας τις ιδέες τους και την πορεία 
της εργασίας τους, σύμφωνα με την μέθοδο project. Για την αξιολόγηση της δράσης  
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της παρατήρησης των μαθητών κατά τη διάρκεια των 
δραστηριοτήτων καθώς και η χρήση ερωτηματολογίου (βλ. παράρτημα).  

Το σχέδιο εργασίας συνδέθηκε διαθεματικά με τα περισσότερα γνωστικά αντικείμενα 
του ΑΠΣ, όπως Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος, Μουσική, Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή και 
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, (Τ.Π.Ε.) Διήρκησε τρεις μήνες από τον 
Ιανουάριο μέχρι τον Μάρτιο του 2015. 
 
4. Σχεδιασμός – Διδακτικό Σενάριο 
Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Ένας τρελός… τρελός Τρωικός Πόλεμος» (Βιβλίο Μαθητή 
Ιστορίας, Ενότητα 5: «Τρωικός Πόλεμος», σελ. 57 – 80 και Τετράδιο Εργασιών Ιστορίας).  
Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος, Μουσική, Εικαστικά, 
Θεατρική Αγωγή και Τ.Π.Ε. 
Τάξη: Γ΄ Δημοτικού 
Διάρκεια: περίπου 35 διδακτικές ώρες 
 
5. Γενικός Σκοπός: 
Η βαθύτερη γνώση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων και γραμματισμών μέσα από 
συγκεκριμένους στόχους όπως συνεργατική μάθηση και ενδυνάμωση γνωστικών 
ικανοτήτων μέσα από την συμμετοχή και την κριτική και δημιουργική μελέτη έχοντας ως 
αποτέλεσμα την ενίσχυση των δεξιοτήτων της επικοινωνίας, της ομαδικής συνεργασίας και 
της χρήσης ψηφιακών μέσων καθώς και την ανάπτυξη των αντίστοιχων γραμματισμών 
όπως του κριτικού, του ιστορικού και γλωσσικού. 
 
6. Διδακτικοί στόχοι: 
6.1 Για το γνωστικό αντικείμενο: 

• Να γνωρίσουν την ελληνική μυθολογία και να πληροφορηθούν βασικά στοιχεία για 
τον Όμηρο και την Ιλιάδα. 

• Να αντιληφθούν την εικόνα που είχαν οι αρχαίοι για τους θεούς τους 
(ανθρωπομορφισμός) και προϊδεαστούν για τη συμμετοχή των θεών της ελληνικής 
μυθολογίας  που επεµβαίνουν και επηρεάζουν τις εξελίξεις. 
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• Να γνωρίσουν «βαθύτερα» και να κατανοήσουν τον Τρωικό Πόλεμο 
συνειδητοποιώντας τη διαφορά ανάμεσα στην αιτία και την μυθολογική αφορμή 
του πολέμου. 

• Να πληροφορηθούν τα γεγονότα που αναφέρονται στον Τρωικό Πόλεμο και 
γνωρίσουν τους πρωταγωνιστές του Τρωικού Πολέμου μέσα από τις ενέργειές τους 
και να τους ηθογραφήσουν.  

• Να γίνουν ικανοί να αξιολογούν τη σπουδαιότητα και αυθεντικότητα των 
δημιουργημάτων της τέχνης και των γραπτών µαρτυριών και να τα χρησιμοποιούν 
κατάλληλα για την κατανόηση του παρελθόντος. 

• Να δημιουργήσουν το δικό τους κόμικ με όσα ανακάλυψαν (παραγωγή γραπτού 
λόγου). 

• Να καλλιεργήσουν τον προφορικό λόγο μέσα από την ηχογράφηση του σεναρίου 
του κόμικ για τη ραδιοφωνική εκπομπή στο European School Radio. 

• Να γνωρίσουν τον Τρωικό Πόλεμο δημιουργικά με την κατασκευή του επιτραπέζιου 
παιχνιδιού και να μάθουν παίζοντας και διασκεδάζοντας. 

6.2 Για τη μαθησιακή διαδικασία: 
• Να συνεργάζονται σε ομαδικά και δυ-ομαδικά πλαίσια.  
• Να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές τους ικανότητες. 
• Να βελτιώσουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις.  
• Να μπορούν να παρουσιάσουν την εργασία τους. 
• Να αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής και δημιουργικής σκέψης, μετα-γνώσης, 

επίλυσης προβλημάτων και αυτό-αξιολόγησης.  
 
6.3 Για την χρήση Τ.Π.Ε.: 
Τα τελευταία χρόνια οι ΤΠΕ δίνουν μια νέα διάσταση στην εκπαίδευση. Η δημιουργία της 
ηλεκτρονικής μορφής του κόμικ (e- book) και η συμμετοχή στο διαδικτυακό μαθητικό 
ραδιόφωνο (ESR) θεωρούνται αποτελεσματικά κι μεθοδολογικά εκπαιδευτικά εργαλεία για 
τη διδασκαλία. Η χρήση των ΤΠΕ στηρίζεται στις αρχές της Διαφοροποιημένης 
Παιδαγωγικής, (Θεοφιλίδης 2009) καθώς παρέχει ευκαιρίες μάθησης με ποικίλους τρόπους. 
Μέσω αυτών ενισχύεται παρωθητικά η μαθησιακή διαδικασία και οι παρακάτω στόχοι: 

• Να εξοικειωθούν με τον υπολογιστή ως ένα μεθοδολογικό εργαλείο διαχείρισης 
πληροφοριών, ψηφιακού γραμματισμού και πολλαπλής έκφρασης.  

• Να κατανοήσουν το σκοπό και τη λειτουργία των Νέων Tεχνολογιών στην 
καθημερινότητα και την κοινωνία.  

• Να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα και την έκφραση (ESR) και να προβάλλουν τις 
ιδέες και τις δημιουργίες τους μέσα από αυτόν τον δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των 
μελών της σχολικής κοινότητας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

 
7. Πορεία διδασκαλίας: 
Το πρώτο δίωρο η εκπαιδευτικός ζήτησε από τους μαθητές να καθίσουν κυκλικά στα 
μαξιλαράκια τους στο χαλί της τάξης και να συζητήσουν, παίρνοντας τον λόγο ο καθένας με 
τη σειρά με τη βοήθεια μιας μπουρού (μεγάλο όστρακο/κοχύλι που χρησιμοποιείται από μικρά 
σκάφη, π.χ. αλιευτικά, σπογγαλιευτικά κ.ά. ως συρίκτρα (σφυρίχτρα), για το αν έχουν ακούσει για 
τον Τρωικό Πόλεμο, για το αν γνωρίζουν από πού πήρε το όνομά του, αν έχουν ακούσει για 
την Τροία, αν ξέρουν πού βρίσκεται γεωγραφικά, αν ξέρουν ήρωες που πολέμησαν, αν 
γνωρίζουν για ποιο λόγο ξεκίνησε ο πόλεμος και γενικότερα τι γνωρίζουν όταν ακούν τη 
φράση Τρωικός Πόλεμος. Αρκετοί μαθητές αποκρίθηκαν στις παραπάνω ερωτήσεις 
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απαριθμώντας μυθικούς ήρωες και ιστορίες που σχετίζονται με τον Τρωικό Πόλεμο, 
επισημαίνοντας πως τα γνωρίζουν είτε επειδή τα διάβασαν σε βιβλία είτε από σειρές 
κινούμενων σχεδίων και ταινιών. Μάλιστα, έδειξαν ιδιαίτερο ενθουσιασμό και εξέφρασαν 
την επιθυμία τους να μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες για τα γεγονότα. Άλλωστε, η 
ελληνική μυθολογία και κυρίως τα δύο ομηρικά έπη κεντρίζουν το ενδιαφέρον των παιδιών 
και εξάπτουν τη φαντασία τους. 

Στη συνέχεια, η εκπαιδευτικός παρακίνησε τους μαθητές να σκεφτούν με ποιον τρόπο 
θα μπορούσαν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις που ήδη είχαν για τον Τρωικό Πόλεμο πέρα 
από την χρήση του σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας. Πολλοί μαθητές προσφέρθηκαν να 
φέρουν στην τάξη παιδικά βιβλία μυθολογίας που είχαν στο σπίτι και να επισκεφτούν την 
παιδική δανειστική βιβλιοθήκη της γειτονιάς τους για να δανειστούν σχετικά βιβλία 
μυθολογίας. Μερικοί πρότειναν πως θα μπορούσαν να αναζητήσουν πληροφορίες σε 
εγκυκλοπαίδειες αλλά και στο διαδίκτυο στο μάθημα των ΤΠΕ στο σχολείο αλλά και στο 
σπίτι με τη βοήθεια των γονιών τους. Κάποιος μαθητής πρότεινε πως θα μπορούσαμε να 
αξιοποιούσαμε και τη βιβλιοθήκη του σχολείου μας. Έτσι, μεταβήκαμε στη σχολική 
βιβλιοθήκη και οι μαθητές αναζήτησαν βιβλία μυθολογίας. Τα ξεφύλλισαν, τα 
επεξεργάστηκαν και εντόπισαν ενότητες που θα ήταν χρήσιμες για το μάθημά μας. Στο 
τέλος του πρώτου δίωρου, η εκπαιδευτικός ζήτησε από τους μαθητές να σκεφτούν και να 
συναποφασίσουν με ποιον τρόπο θα ήθελαν να παρουσιάσουν όλα όσα θα ανακαλύψουν 
και θα μάθουν για τον Τρωικό Πόλεμο.  

Η πλειοψηφία των παιδιών πρότεινε δύο τρόπους: τη δημιουργία κόμικ και την 
κατασκευή ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού. Οι περισσότεροι μαθητές  αγαπούν το σκίτσο και 
ιδιαίτερα τους αρέσει να σκιτσάρουν οι ίδιοι τους αγαπημένους τους ήρωες, όπως τους 
πλάθουν με τη φαντασία τους, αλλά και να συγγράφουν ευφάνταστους διαλόγους με 
ιδιαίτερο χιούμορ. Στόχος τους ήταν να αποδώσουν τον Τρωικό Πόλεμο με μια αστεία και 
χιουμοριστική οπτική. Φυσικά, πρότειναν και την κατασκευή παιχνιδιού γιατί τέτοιου 
είδους κατασκευές ευχαριστούν τους μαθητές και τους διασκεδάζουν. Μέσα από τη δράση 
παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές μέσα από το παιχνίδι μαθαίνουν αβίαστα και με ευχάριστο 
τρόπο καθώς και συμμετέχουν συνολικά.  
 
7.1 Η δημιουργία του Κόμικ 
Για την υλοποίηση της πρώτης πρότασης (κόμικ) οι μαθητές χωρίστηκαν σε 4 ομάδες των 5 
μελών. Τα ονόματα των ομάδων ήταν εμπνευσμένα από τη μυθολογία. Χαρακτηριστικά, 
δημιουργήθηκαν οι ομάδες α) Το μήλο της Έριδος, β) Όμηρος, γ) Οδυσσέας, δ) Ο θυμός του 
Αχιλλέα και ε) Τρώες.  

Στις επόμενες 20 διδακτικές ώρες οι μαθητές μελέτησαν τις 8 ενότητες του σχολικού 
βιβλίου που αναφέρονται στην Ιλιάδα  (1. Το μήλο της Έριδας, 2. Η θυσία της Ιφιγένειας, 3. 
Οι Αχαιοί φτάνουν στην Τροία, 4. Ο θυμός του Αχιλλέα, 5. Ο θάνατος του Πάτροκλου, 6. Ο 
Αχιλλέας σκοτώνει τον Έκτορα, 7. Το τέλος του Αχιλλέα και 8. Ο Δούρειος Ίππος και η 
καταστροφή της Τροίας). Επεξεργάστηκαν με τις ομάδες τους τις πληροφορίες από το 
σχολικό εγχειρίδιο δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα παραθέματα, στις εικόνες, στις 
απεικονίσεις αγγείων αλλά και το υλικό που συνέλεξαν από τα παιδικά βιβλία μυθολογίας, 
τις εγκυκλοπαίδειες, το διαδίκτυο.  

Σε κάθε μάθημα συνεργάζονταν τα μέλη δύο ομάδων για να παρουσιάσουν την 
αντίστοιχη ενότητα που επεξεργαζόμασταν με θεατρικό δρώμενο στην ολομέλεια της τάξης. 
Ακόμη, παρακολουθούσαν παρουσιάσεις σε PowerPoint που είχε ετοιμάσει η 
εκπαιδευτικός και έπειτα συζητούσαν και έλυναν τις απορίες τους. Επίσης, σε συνεργασία 
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με τη δασκάλα των εικαστικών κατασκεύασαν ομαδικά τα σύμβολα των θεών και την 
ασπίδα του Αχιλλέα, η οποία αναπαριστά ταυτόχρονα σκηνές από την πολεμική και 
ειρηνική ζωή. Έτσι, μέσα από την ομαδική επεξεργασία πληροφοριών, τις παρουσιάσεις, τη 
δραματοποίηση κάθε ενότητας και τις κατασκευές, οι μαθητές ήρθαν σε μια πρώτη επαφή 
με τα γεγονότα του Τρωικού Πολέμου. 

Στη συνέχεια και για να γνωρίσουν «βαθύτερα» και κατανοήσουν τον Τρωικό Πόλεμο οι 
4 ομάδες προχώρησαν στη δημιουργία του κόμικ.  Μάλιστα, πρότειναν διάφορους τίτλους 
για το κόμικ και τελικά διάλεξαν τον τίτλο «Ένας τρελός… τρελός Τρωικός Πόλεμος». 
Αποφάσισαν πως το κόμικ θα παρουσίαζε με αστείο και χιουμοριστικό τρόπο τα γεγονότα 
του Τρωικού Πολέμου. Έπειτα μοίρασαν μεταξύ τους τις ενότητες του βιβλίου που 
αναφέρονται στον Τρωικό Πόλεμο για να τις μετατρέψουν σε  κόμικ. Η κάθε ομάδα διάλεξε 
από δύο ενότητες του βιβλίου. Αξιοποιώντας όλες τις πληροφορίες που συνέλεξαν στα 
προηγούμενα μαθήματα προχώρησαν στο σχεδιασμό και συγγραφή του κόμικ.  

Όσον αφορά την εικονογράφηση του κόμικ, καλέσαμε έναν επαγγελματία σκιτσογράφο, 
πατέρα μαθήτριας της τάξης, ο οποίος παρέδωσε μαθήματα σκίτσου στους μαθητές. 
Περίπου 15 διδακτικές ώρες χρειάστηκαν για να δημιουργήσουν οι μαθητές το κόμικ βήμα 
– βήμα στο χαρτί. Αφού ολοκληρώθηκε το έντυπο, οι μαθητές το ξεφύλλιζαν και το 
διάβαζαν με κέφι. Η ανάγνωση του κόμικ τους διασκέδαζε τόσο πολύ που θέλησαν να 
παρουσιάσουν το έργο τους όχι μόνο σε άλλες τάξεις του σχολείου αλλά και σε άλλα 
δημοτικά σχολεία. Κάποιοι πρότειναν να γίνει το κόμικ τους θεατρική παράσταση, κάποιοι 
άλλοι να γυρίσουν ταινία.  

Έτσι, μετά από διάλογο και επιχειρηματολογία επικράτησαν δύο προτάσεις των 
μαθητών. Η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού βιβλίου και η μετάδοση μιας ψυχαγωγικής 
ραδιοφωνικής εκπομπής για τον Τρωικό Πόλεμο.  
 
7.2 Η δημιουργία του E- Book 
Αφού ολοκληρώθηκε βήμα- βήμα στο χαρτί το κόμικ με τίτλο «Ένας τρελός… τρελός 
Τρωικός Πόλεμος», μετατράπηκε με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού και σε ηλεκτρονικό 
βιβλίο, (e-book) με το πρόγραμμα Joomag, (ανακτήθηκε την 18/2/2016 
http://joom.ag/OAOp και http://joom.ag/dkOp) και παρουσιάστηκε στους μαθητές του 
άλλου τμήματος της Γ τάξης του σχολείου μας. Το συγκεκριμένο διαδικτυακό εργαλείο 
επιλέχθηκε γιατί είναι εύκολο στη χρήση, απαιτεί μια απλή και σύντομη εγγραφή και στη 
δωρεάν έκδοση παρέχει ικανοποιητικό σχετικά χώρο για τη δημοσίευση του ηλεκτρονικού 
μας βιβλίου, 200 Μb. Στη δική μας περίπτωση και επειδή το έργο ήταν μεγαλύτερο σε 
χωρητικότητα αναγκαστήκαμε να το διαιρέσουμε σε δύο τεύχη.  
 
7.3 Η ραδιοφωνική Εκπομπή  
Όμως, οι μαθητές τόνισαν πως αυτό που τους εντυπωσίασε περισσότερο στο κόμικ που 
δημιούργησαν και τους έκανε να γελούν και να διασκεδάζουν, εκτός από τα σκίτσα που 
έφτιαξαν, ήταν οι αστείοι διάλογοι που έγραψαν ανάμεσα στους ήρωες και η χιουμοριστική 
περιγραφή των γεγονότων. Καταλήξαμε λοιπόν μετά από διάλογο στην τάξη πως αυτό που 
θα θέλαμε ήταν να «ακουστούν» οι διάλογοι του κόμικ. Με τη συμβολή των εκπαιδευτικών 
Οι μαθητές αποφάσισαν να ηχογραφήσουν τους διαλόγους ανά ομάδα που τους 
συνέγραψε και να τους μεταδώσουν στο διαδικτυακό μαθητικό ραδιόφωνο European 
School Radio. Η εκπομπή αναρτήθηκε στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: 
https://www.mixcloud.com/nikosamanatidis. 

http://joom.ag/OAOp
http://joom.ag/dkOp
https://www.mixcloud.com/nikosamanatidis
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Οι ηχογραφήσεις έγιναν σε ήσυχο χώρο, στη βιβλιοθήκη του σχολείου και συμμετείχαν 
κάθε φορά τα 5 μέλη μιας ομάδας. Οι μαθητές ξαναδιάβασαν τους διαλόγους του κόμικ, 
πρόσθεσαν και άλλα λόγια αυτοσχεδιάζοντας , «έπαιξαν» με το χρώμα της φωνής τους και 
πειραματίστηκαν. Κατά την ηχογράφηση, όποτε έκαναν κάποιο λάθος ή ακούγονταν 
κάποιος εξωτερικός θόρυβος ζητούσαν να επαναληφθεί η ηχογράφηση. Οι υπόλοιποι 
μαθητές παρακολουθούσαν σιωπηλά και στο τέλος κάθε ηχογράφησης έκαναν σχόλια και 
παρατηρήσεις. Μετά από δυο – τρεις ηχογραφήσεις, επιλεγόταν η καλύτερη. Οι 
ηχογραφήσεις διήρκησαν περίπου 10 διδακτικές ώρες, μία για κάθε ενότητα. Στη συνέχεια, 
ο εκπαιδευτικός συνένωσε όλες τις ηχογραφήσεις σε μία ηχογράφηση, την οποία και 
απέστειλε στο διαδικτυακό μαθητικό ραδιόφωνο European School Radio. Η ψυχαγωγική 
ραδιοφωνική εκπομπή με τίτλο «Ένας τρελός… τρελός Τρωικός Πόλεμος», μεταδόθηκε στις 
9 Μαΐου του 2015. Οι μαθητές περίμεναν με ανυπομονησία να ακούσουν οι ίδιοι τους, οι 
γονείς τους και οι φίλοι τους την ψυχαγωγική εκπομπή που με τόσο κέφι και χαρά 
υλοποίησαν ομαδοσυνεργατικά. 
 
7.4 Η Κατασκευή του Επιτραπέζιου και Επιδαπέδιου Παιχνιδιού 
Αφού ολοκληρώθηκαν οι ηχογραφήσεις για τη δημιουργία της ραδιοφωνικής εκπομπής οι 
μαθητές ξεκίνησαν την κατασκευή του επιτραπέζιου παιχνιδιού γνώσεων. Η κατασκευή 
διήρκησε περίπου 12 διδακτικές ώρες. Για τις ανάγκες αυτές της δραστηριότητας άλλαξε η 
σύνθεση των μελών των ομάδων, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Ακόμα, οι 
ομάδες οργανώθηκαν σε 5 των τεσσάρων μελών καθώς απαιτούνταν περισσότεροι ρόλοι.  
Το πρώτο δίωρο, πριν τον καταμερισμό των εργασιών σε κάθε ομάδα, οι μαθητές 
συζήτησαν μεταξύ τους για το πώς φαντάζονται το ταμπλό του επιτραπέζιου παιχνιδιού. 
Σκέφτηκαν να περιλαμβάνει τετραγωνάκια με διάφορες σκηνές από τα γεγονότα του 
Τρωικού Πολέμου, τετραγωνάκια με ερωτηματικό που συμβολίζει «απάντα στην ερώτηση», 
«καλά τετραγωνάκια» που δίνουν πόντους στους παίκτες, «κακά τετραγωνάκια» που 
εμποδίζουν τους παίκτες να φτάσουν στο τέλος, όπως για παράδειγμα το τετραγωνάκι με το 
κάστρο της Τροίας. Με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών και για να εξοικονομήσουν χρόνο 
αποφάσισαν τo ταμπλό να γίνει σε ηλεκτρονική μορφή, έπειτα να εκτυπωθεί σε μέγεθος Α3 
και να πλαστικοποιηθεί. Έτσι, σκέφτηκαν να κάνουν μια επιλογή σκίτσων από το κόμικ, τα 
οποία ήδη είχαν σκαναριστεί για τις ανάγκες της δημιουργίας του e – book και απλά να 
σκιτσάρουν νέα σκίτσα, για το τετραγωνάκι με το ερωτηματικό και για τα «καλά» και 
«κακά» τετραγωνάκια του παιχνιδιού. Προτάθηκε μέσα από διάλογο και με την 
καθοδήγηση του εκπαιδευτικού τα «καλά τετραγωνάκια» να είναι: η ασπίδα του Αχιλλέα, η 
επιστροφή της Χρυσηίδας, της αιχμάλωτης Τρώας του Αγαμέμνονα, στον πατέρα της, τα 
άλογα του Αχιλλέα, ο Δούρειος Ίππος και ο Αίολος, το φύσημα του ούριου ανέμου. Τα 
«αρνητικά τετραγωνάκια» αποφάσισαν να είναι ο Πρωτεσίλαος, ο πρώτος Αχαιός που 
έπεσε νεκρός, τα φίδια που έπνιξαν τον Τρώα μάντη Λαοκόωντα εξαιτίας του χρησμού που 
έδωσε, το μήλο της έριδος, το βέλος που βρήκε τον Αχιλλέα στη φτέρνα και ήταν 
θανατηφόρο και η μονομαχία Αχιλλέα – Έκτορα. Τα νέα τετραγωνάκια που προέκυψαν μετά 
από συμφωνία της ολομέλειας της τάξης ήταν 10. Έτσι, η κάθε ομάδα κλήθηκε να 
κατασκευάσει δύο τετραγωνάκια, ένα «καλό» και ένα «κακό». Οι μαθητές των τετραμελών 
ομάδων δούλεψαν σε δυάδες.  

Έπειτα, στο επόμενο δίωρο, και κατόπιν διαλόγου αποφασίστηκε τι θα σήμαινε το κάθε 
καλό και καλό τετραγωνάκι για την έκβαση του παιχνιδιού. Αφού καταλήξαμε, μία ομάδα 
ανέλαβε να ετοιμάσει ένα φυλλάδιο με τις οδηγίες του παιχνιδιού. Χαρακτηριστική είναι η 
αίσθηση του χιούμορ και στη γραφή των οδηγιών. Παράλληλα, οι υπόλοιπες 4 ομάδες 
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ανέλαβαν να κατασκευάσουν 8 ήρωες – πιόνια του παιχνιδιού. Η κάθε ομάδα σκίτσαρε από 
2 φιγούρες σε χαρτόνι, τις έκοψε και οι εκπαιδευτικοί τις πλαστικοποίησαν. Έπειτα τις 
στερέωσαν σε πλαστελίνη για να μπορούν να «κινούνται» στο ταμπλό. Το τρίτο και τέταρτο 
δίωρο αφιερώθηκε στην κατασκευή των καρτών με τις ερωτήσεις γνώσεων για τον Τρωικό 
Πόλεμο. Η  κάθε ομάδα ανέλαβε από δύο ενότητες του βιβλίου για να συντάξει ερωτήσεις. 
Οι κάρτες φτιάχτηκαν από χαρτί Α4 σε σχήμα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο και 
πλαστικοποιήθηκαν. Η μία πλευρά απεικονίζει ένα ερωτηματικό και η άλλη την ερώτηση 
και τρεις προτεινόμενες απαντήσεις, κυκλώνοντας τη σωστή απάντηση. 

Το πέμπτο δίωρο οι μαθητές με τις ομάδες τους έπαιξαν το παιχνίδι που κατασκεύασαν 
διασκεδάζοντας και μαθαίνοντας. Όσον αφορά το επιδαπέδιο παιχνίδι στην αυλή, 
πρόκειται για ένα φιδάκι που σχεδιάστηκε συνεργατικά από μαθητές, εκπαιδευτικούς και 
εθελοντές γονείς του σχολείου για να ομορφύνει το γκρίζο προαύλιο αλλά και να δώσει τη 
δυνατότητα στους μαθητές να περνούν δημιουργικά και ευχάριστα κατά τη διάρκεια της 
παραμονής τους στο σχολείο. Ως αποτέλεσμα και το έκτο δίωρο της δράσης οι ομάδες των 
μαθητών όντας τα πιόνια, υποδυόμενοι ιστορικές προσωπικότητες του Τρωικού πολέμου, 
απαντώντας στις ερωτήσεις των καρτών που έφτιαξαν προσπαθούσαν να καταλάβουν ή να 
σώσουν την Τροία. Το φιδάκι στην αυλή παίχτηκε με τα μεγάλα ζάρια από σφουγγάρια που 
κατασκεύασαν οι μαθητές της Β τάξης του σχολείου μας. 
 
8. Αποτίμηση της Δράσης-Συμπεράσματα 
Κατά τη διάρκεια του σχεδίου εργασίας ακολουθήθηκε η διαμορφωτική αξιολόγηση ενώ 
στο τέλος της δράσης υιοθετήθηκε η τελική αξιολόγηση. Ειδικότερα, η διαμορφωτική 
αξιολόγηση εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας μέσα από τις παρατηρήσεις, τα 
σχόλια και τις ερωτήσεις των μαθητών/τριών. Η τελική αξιολόγηση εφαρμόστηκε μέσα από 
τον έλεγχο των γνώσεων από τα παιχνίδια που κατασκεύασαν οι ίδιοι οι μαθητές και 
έπαιξαν τόσο στην τάξη (επιτραπέζιο παιχνίδι) όσο και στην αυλή (επιδαπέδιο παιχνίδι). 
Επιπλέον, μέσω ενός ερωτηματολόγιου καταγράφηκε η άποψη των παιδιών για τις δράσεις 
(βλ. Παράρτημα, Ερωτηματολόγιο.) Συγκεκριμένα, αποτυπώθηκαν οι απαντήσεις όλων των 
παιδιών που συμμετείχαν ενεργά στη δραστηριότητα. Παρατίθενται ενδεικτικά ορισμένες 
από τις απαντήσεις των παιδιών:   
Απάντηση 1: «Μου άρεσαν τα πάντα! Ήταν διασκεδαστικά γιατί ήταν ομαδικά!». Απάντηση 
2: «Μου άρεσε που αφιερώσαμε πολύ χρόνο για το κόμικ και που ήρθε ο κύριος Βαγγέλης, 
ο μπαμπάς της Δώρας και μας έμαθε πολλά πράγματα για το σκίτσο». «Μου άρεσαν οι 
αστείοι διάλογοι και όταν ζωγραφίζαμε επειδή το κάναμε με την ομάδα μου». Απάντηση 3: 
«Η ηχογράφηση με ενθουσίασε πάρα πολύ. Συγκεκριμένα, μου άρεσε που ακουστήκαμε στο 
ραδιόφωνο αλλά πιο πολύ που συνεργάστηκα με τους συμμαθητές μου». «Μου άρεσε πολύ 
γιατί κάναμε πολλά ωραία αστεία, ακούσαμε τη φωνή μας και γελούσαμε. Θα ήθελα να 
ξανακάναμε μια τέτοια δραστηριότητα». «Μου άρεσε πολύ και θα μου μείνουν αξέχαστες 
αυτές οι στιγμές». Απάντηση 4: «Μου άρεσε που ζωγραφίσαμε τα μαγικά τετραγωνάκια και 
συνεργαστήκαμε όλοι μαζί. Επίσης, μου άρεσε που γράψαμε τις ερωτήσεις». «Όταν το 
παίξαμε διασκεδάσαμε πολύ και είμαι πολύ περήφανος που οι συμμαθητές μου και εγώ το 
φτιάξαμε και βγήκε πολύ ωραίο. Μου άρεσε ακόμα που συνεργαστήκαμε όλοι μαζί». 
Απάντηση 5: « Με βοήθησε να φρεσκάρω ό,τι έμαθα παίζοντας». «Με βοήθησε επειδή 
έμαθα παίζοντας με τους συμμαθητές μου. Διασκέδασα πολύ». «Μου άρεσε ότι το κάναμε 
ομαδικά και με βοήθησε να μάθω τον Τρωικό Πόλεμο καλύτερα με τις ερωτήσεις». 
Απάντηση 6: «Χάρηκα σε όλες τις δραστηριότητες και δεν δυσκολεύτηκα». «Δεν με 
δυσκόλεψε τίποτα. Απλώς χρειαζόταν πολλή υπομονή». 
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Από τις απαντήσεις των μαθητών διαφαίνεται ο ενθουσιασμός τους, η χαρά της 
ομαδικής δημιουργίας και η αίσθηση του ότι όταν συνεργάζονται πετυχαίνουν καλύτερα 
τους στόχους τους. Χαρακτηριστικά, κανένας μαθητής δεν ανέφερε πως δυσκολεύτηκε σε 
κάποια δραστηριότητα. Απεναντίας, από τους μαθητές τονίστηκε πως χάρηκαν τη 
συνεργασία με τους συμμαθητές τους και πως το κόμικ τους ήταν ωραίο και αστείο επειδή 
ήταν προϊόν ανταλλαγής σκέψεων και ιδεών. Μάλιστα, φάνηκε από τα «συννεφάκια» των 
μαθητών (βλ. Παράρτημα, Εικόνα 1) πως κατανόησαν σε βάθος τον Τρωικό Πόλεμο. Ακόμα, 
οι διάλογοι ανάμεσα στους ήρωες είναι χαρακτηριστικοί της αίσθησης του χιούμορ και της 
φαντασίας των παιδιών (βλ. Παράρτημα, Εικόνα 2). Με τα σκίτσα τους, επίσης, απέδωσαν 
τα γεγονότα με χιούμορ. (βλ. Παράρτημα, Εικόνα 3). Αξιοσημείωτο είναι πως παρά το 
γεγονός πως το κόμικ δεν ψηφιοποιήθηκε από τους ίδιους τους μαθητές, βλέποντας το 
τελικό αποτέλεσμα έδειξαν έντονα τον ενθουσιασμό τους και το ενδιαφέρον τους. Με την 
προβολή του e book οι μαθητές/τριες ενθουσιάστηκαν και εντυπωσιάστηκαν καθώς 
συνειδητοποίησαν ότι το κόμικ είναι προϊόν συλλογικής δουλειάς και συνεργασίας και μέσα 
από τη δημιουργία του ανέπτυξαν τις γνώσεις τους ευχάριστα και δημιουργικά. 

Επιπλέον, η κατασκευή του επιτραπέζιου παιχνιδιού γνώσεων (βλ. Παράρτημα, Εικόνα 4) 
από τους ίδιους τους μαθητές καλλιέργησε τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και την 
κριτική τους σκέψη. Το παιχνίδι που πραγματοποίησαν με πολύ κέφι τόσο στην τάξη όσο 
και στην αυλή υποδυόμενοι οι ίδιοι ήρωες του Τρωικού Πολέμου συνέβαλε στο να 
θυμηθούν οι μαθητές όσα ανακάλυψαν κατά τη διάρκεια του σχεδίου εργασίας για την 
αιτία και την αφορμή του Τρωικού Πολέμου, τα γεγονότα του πολέμου, τους ήρωες που 
συμμετείχαν με έναν ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο και όχι μέσα από τη στείρα 
απομνημόνευση έτοιμων γνώσεων από το σχολικό εγχειρίδιο (βλ. Παράρτημα, εικόνα 5). 
Αξίζει να σημειωθεί τόσο η χιουμοριστική οπτική με την οποία απέδωσαν τις φιγούρες των 
«καλών» και «κακών» μαγικών τετραγώνων που κατασκεύασαν και η αποτύπωση της νέας 
γνώσης στα μαγικά τετράγωνα (βλ. Παράρτημα, Εικόνα 6) όσο και ο ευφάνταστος τρόπος 
με τον οποίο απέδωσαν τις οδηγίες, παραδείγματος χάρη «Ο Έκτορας κουράστηκε από το 
κυνηγητό του Αχιλλέα! Time out! Πήγαινε 5 θέσεις πίσω» (βλ. Παράρτημα, Εικόνα 7) και τις 
κάρτες με τις ερωτήσεις (βλ. Παράρτημα, Εικόνα 5). Ενθουσιάστηκαν τόσο πολύ με το 
σχέδιο εργασίας που πρότειναν να επαναληφθεί παρόμοια δράση και σε άλλη ενότητα της 
Ιστορίας.  

Όσον αφορά τη δραστηριότητα της ηχογράφησης των μαθητών για το European School 
Radio, οι μαθητές, έχοντας κίνητρο την ψηφιακή δημοσίευση της δράσης, έδωσαν τον 
καλύτερό τους εαυτό, συνεργάστηκαν εποικοδομητικά, ανέπτυξαν τις γνώσεις και 
δεξιότητές τους και περήφανοι πλέον άκουσαν τους εαυτούς τους με τους γονείς και τους 
φίλους τους μέσω του ESR. Αξιοσημείωτες είναι οι χιουμοριστικές φράσεις: «Σας 
ευχαριστούμε που πετάξατε  με την air θεοί», «Μα το Δία! Βρέχει κοτρώνες. Τι είναι αυτός ο 
ιπτάμενος δίσκος;», όπως και η κατάκτηση της νέας γνώσης «Το μήλο της Έριδας γράφει εις 
την καλλίστην» «η μήνις του Αχιλλέας κράτησε πολύ», «Καλωσορίσατε στους επιτάφιους 
αγώνες προς τιμήν του Πάτροκλου». Ακόμα, καλλιεργήθηκαν και ενισχύθηκαν οι δεξιότητες 
παρουσίασης, συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων και ιδεών. Επιπρόσθετα, μέσα από 
την ηχογράφηση των μαθητών για τη ραδιοφωνική εκπομπή και αναφορικά με τις 
θεματικές του σχεδίου εργασίας ενισχύθηκε η καλλιέργεια της έκφρασης, οι προφορικές 
δεξιότητες και η γενικότερη γλωσσική έκφραση των μαθητών. Γενικά, όλες οι δράσεις 
συνετέλεσαν στην ανάπτυξη του προφορικού και γραπτού λόγου διότι οι μαθητές 
ενεπλάκησαν ενεργά στη διαδικασία (ανταλλαγή απόψεων στην ομάδα, συγγραφή του 
κόμικ, ηχογράφηση, κατασκευή καρτών με τις ερωτήσεις γνώσεων του παιχνιδιού, 
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ετοιμασία του φύλλου οδηγιών του παιχνιδιού). Έτσι, η σύνδεση της παραγωγής γραπτού 
λόγου και του τρόπου με τον οποίο μπορεί να αλλάξει μορφή με τη χρήση των ΤΠΕ  
επιτεύχθηκε σε ένα περιβάλλον μάθησης προσανατολισμένο στον μαθητή (Chu, Tse & 
Chaw, 2011).  

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της δράσης ήταν ιδιαίτερα 
ενθαρρυντικά, οι μαθητές αγκάλιασαν τη δράση, αύξησαν το ενδιαφέρον τους και την 
ενασχόλησή τους με τα δρώμενα αλλά και με το μαθησιακό αντικείμενο ενισχύοντας έτσι 
τις δεξιότητες και τους γραμματισμούς που προαναφέρθηκαν. 
 
9. Ευχαριστίες 
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον σκιτσογράφο κ. Βαγγέλη Παπαβασιλείου για τις 
ιδέες του και τον χρόνο που αφιέρωσε με μεράκι και αγάπη ώστε να γνωρίσουν τα παιδιά 
τη δύναμη του σκίτσου για την χιουμοριστική απόδοση γεγονότων και ηρώων (βλ. 
Παράρτημα, Εικόνα 8). Χωρίς την πολύτιμη βοήθειά του το σχέδιο εργασίας δεν θα είχε 
ολοκληρωθεί με επιτυχία. 
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Παράρτημα 

Ερωτηματολόγιο 
Η γνώμη σου θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι έμαθες, τι σου άρεσε ή τι δεν σου άρεσε από όλες τις 
δραστηριότητες που κάναμε για να γνωρίσεις τα γεγονότα του Τρωικού Πολέμου. Για αυτό απάντησε στις 
παρακάτω ερωτήσεις με ειλικρίνεια!  
Ερώτηση 1: Τι σου άρεσε πιο πολύ από όλες τις δραστηριότητες που κάναμε για να γνωρίσουμε τον Τρωικό 
Πόλεμο; 
Ερώτηση 2: Πιστεύεις πως η δημιουργία του κόμικς σε βοήθησε να μάθεις περισσότερα για τον Τρωικό 
Πόλεμο;  
Ερώτηση 3: Μπορείς να γράψεις τις εντυπώσεις σου για τη συμμετοχή σου στην ηχογράφηση για τη μετάδοση 
της ψυχαγωγικής ραδιοφωνικής εκπομπής αλλά και πόσο σου άρεσε ή όχι όλη αυτή η δραστηριότητα που 
κάναμε; 
Ερώτηση 4: Τι σου άρεσε από τη δημιουργία του επιτραπέζιου παιχνιδιού και γιατί; Πιστεύεις πως σε 
βοήθησε να καταλάβεις τι έμαθες καλά για τον Τρωικό Πόλεμο και τι όχι; 
Ερώτηση 5: Πιστεύεις πως η κατασκευή του επιτραπέζιου παιχνιδιού και το παιχνίδι στην αυλή στο 
επιδαπέδιο φιδάκι σε βοήθησε να καταλάβεις τι έμαθες καλά για τον Τρωικό Πόλεμο και τι όχι; 
Ερώτηση 6: Τι πιστεύεις ότι σε δυσκόλεψε σε  όλη τη δραστηριότητα; 

Σε ευχαριστούμε πολύ! 
κα Κατερίνα και κ. Νίκος 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Εικόνα 1. Αποτύπωση της νέας γνώσης στο κόμικ 
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                                                                    Εικόνα 2. Χιουμοριστικοί διάλογοι 

 

 

 

 

 

  

Εικόνα  3. Χιουμοριστική απόδοση των γεγονότων με σκίτσο στο κόμικ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Εικόνα 4. Επιτραπέζιο παιχνίδι         Εικόνα 5. Κάρτα Ερώτησης 

 

 

 

 

 

 

  

Εικόνα 6. Χιουμοριστική απόδοση και αποτύπωση νέας γνώσης στα μαγικά τετραγωνάκια του επιτραπέζιου 
παιχνιδιού. 
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Εικόνα 7. Οδηγίες Παιχνιδιού 

 

 

 

 

 

 

  

Εικόνα 8.  Μάθημα σκίτσου από επαγγελματία σκιτσογράφο 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Προγράμματα Σπουδών - Σχολικά εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον» 
 

149 
 

Η συμβολή των Ομίλων Δραστηριοτήτων στη δημιουργία ενός 
ευέλικτου μαθησιακού περιβάλλοντος 

 
Κωνσταντίνος Αμπατζής 
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Θεοδόσης Δρακόπουλος 
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Κοσμά Στυλιανή 

Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος-PIERCE 
kosmast@acg.edu 

 
 

Περίληψη 
Στην προσπάθεια δημιουργίας ενός ευέλικτου μαθησιακού περιβάλλοντος κύρια θέση κατέχουν οι Όμιλοι 
Δραστηριοτήτων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενός ευέλικτου μαθησιακού περιβάλλοντος περιλαμβάνει τη 
βιωματική μάθηση, τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και την ενεργή συμμετοχή των μαθητών σε 
δραστηριότητες προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντα τους. Στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής 
και του σχεδιασμού της προσωπικής τους μάθησης οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν μεταξύ εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων – Ομιλών Δραστηριοτήτων που λειτουργούν εντός του σχολικού προγράμματος και 
ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους. Τα προγράμματα σπουδών των Ομίλων δραστηριοτήτων καλύπτουν 
θεματικές ενότητες  όπως τέχνες και πολιτισμό, επιστήμες και περιβάλλον, τεχνολογία και πληροφορική, 
ρητορική και αντιλογία, αθλητισμό και διατροφή. Μέσω των Ομίλων Δραστηριοτήτων οι μαθητές αποκτούν 
γνώσεις με βιωματικό τρόπο, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους πάνω 
σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, καλλιεργούν δεξιότητες, αποκτούν κριτική σκέψη. Οι Όμιλοι 
Δραστηριοτήτων επιτρέπουν στον καθηγητή – υπεύθυνο να χρησιμοποιήσει την κατάλληλη παιδαγωγική κι 
εκπαιδευτική προσέγγιση, εστιάζοντας στα ενδιαφέροντα του μαθητή, τοποθετώντας τον σε πρώτο πλάνο. Με 
την ενεργή συμμετοχή τους οι μαθητές, έρχονται σε επαφή με γνωστικά αντικείμενα που δεν 
περιλαμβάνονται στα υπάρχοντα αναλυτικά προγράμματα σπουδών. Συγχρόνως, η απουσία 
προκαθορισμένης ύλης δίνει τη δυνατότητα στον καθηγητή – υπεύθυνο να διαμορφώσει το πρόγραμμα 
σπουδών του Ομίλου του σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών του, δημιουργώντας ένα ευέλικτο μαθησιακό 
περιβάλλον. 
 
Λέξεις-κλειδιά: εκπαίδευση, όμιλοι δραστηριοτήτων 
 
1. Εισαγωγή 
Η παραγωγική χρήση του χρόνου μπορεί να επηρεάσει την επιτυχή εξέλιξη του εφήβου 
αλλά και τη σχολική επιτυχία. Σύμφωνα με ερευνητές, οι δομημένες και οργανωμένες 
δραστηριότητες αποτελούν την καλύτερη επένδυση του ελεύθερου χρόνου των εφήβων 
διότι:   
(α) τους αποτρέπουν από επικίνδυνες δραστηριότητες  
(β) αποτελούν πεδίο μάθησης (απόκτηση δεξιοτήτων, προβληματισμός σε κοινωνικές αξίες 
και στάσεις)   
(γ) αυξάνουν την πιθανότητα εγκαθίδρυσης θετικής κοινωνικής συμμετοχής και δικτύων 
που διευκολύνουν τα τρέχοντα επίπεδα σχολικής δέσμευσης και επιτυχίας (Eccles & 
Templeton, 2002: 120-121).   
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Το σχολείο, ως υπεύθυνο για την οργάνωση και δημιουργία ομίλων δραστηριοτήτων 
εντός σχολικού προγράμματος, παρέχει την ευκαιρία μιας δομής που επηρεάζει άμεσα την 
ικανότητα των μαθητών να εγκλιματιστούν αλλά και να διακριθούν μέσα στο σχολικό 
περιβάλλον.  Επηρεάζεται έτσι άμεσα η ικανότητα των μαθητών να έχουν μεγαλύτερη 
πρόσβαση στα πλεονεκτήματα που αφορούν στο ατομικό, κοινωνικό αλλά και πολιτισμικό 
κεφάλαιο (McNeal, 1999: 293). 

Σύμφωνα με τους Denault&Poulin (2009), έρευνες στο παρελθόν έχουν δείξει ότι η 
συμμετοχή των εφήβων σε Ομίλους Δραστηριοτήτων συνδέεται άμεσα με βελτιωμένες 
ακαδημαϊκές επιδόσεις, επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων και παράλληλα χαμηλότερο 
επίπεδο αντικοινωνικής συμπεριφοράς (Denault & Poulin, 2009: 287-288). Πράγματι, αυτές 
οι δραστηριότητες προωθούν την εξέλιξη της ταυτότητας, των κοινωνικών δεξιοτήτων και 
επιπλέον δίνουν στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να δημιουργήσουν σημαντικές σχέσεις 
με τους ενεργούς συμμαθητές τους αλλά και τους καθηγητές των δραστηριοτήτων (Denault 
& Poulin, 2009: 74). Ακόμη και  αρκετές δεκαετίες πίσω, επικρατεί η άποψη ότι ένας 
μαθητής που γαλουχείται μέσα από επαναλαμβανόμενες διαδικασίες και μαθαίνει να 
αναλαμβάνει ευθύνες ως παιδί ή έφηβος, έχει αυξημένες πιθανότητες να γίνει υπεύθυνος 
ενήλικας(Erickson, 1963: 22). Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα πλεονεκτήματα, η 
συμμετοχή σε Ομίλους Δραστηριοτήτων είναι πιθανά συνώνυμο της θετικής ανάπτυξης των 
νέων(Mahoney, 2000). 

Οι Όμιλοι Δραστηριοτήτων αποτελούν συχνά μία προσομοίωση της σχολικής τάξης με 
πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Μέσα σε μια σχολική αίθουσα προωθούνται η 
ανεξαρτησία, η επιτυχία, ο καθολικότητα και η εξειδίκευση (Dreeben, 1968). Ορισμένες 
δραστηριότητες όπως ο αθλητισμός και η μουσική, προωθούν και αξιολογούν ιδιαίτερα την 
επιτυχία: οι μαθητές πρέπει να επιδείξουν τελειοποίηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων, συχνά 
μπροστά σε κοινό που τους παρακολουθεί και να αξιολογηθούν γι αυτό. Πρέπει να μάθουν 
να αντιμετωπίζουν συχνά την επιτυχία αλλά και την αποτυχία, ακριβώς όπως και μέσα στη 
σχολική τάξη. Η  επιμονή και η άποψη ότι το αποτέλεσμα έρχεται μέσα από τη σκληρή 
δουλειά, είναι επίσης χαρακτηριστικά τόσο της σχολικής τάξης όσο και των ομίλων. Το να 
είσαι μέλος ομάδας ή ορχήστρας σημαίνει ότι έχεις αναλάβει συγκεκριμένα καθήκοντα για 
να στηρίξεις το σύνολο στο οποίο ανήκεις. Αυτές οι εμπειρίες προάγουν την καθολικότητα 
αλλά και την εξειδίκευση (Covay & Carbonaro, 2010: 22-23).  

Ένα άλλο κοινό στοιχείο μεταξύ της τάξης και του Ομίλου, είναι ο τρόπος με τον οποίο 
διαμορφώνονται οι κοινωνικές σχέσεις. Και στις δύο περιπτώσεις, τα παιδιά βρίσκονται 
κάτω από την καθοδήγηση ενός ενήλικα, που θέτει στόχους και έχει προσδοκίες από τα 
παιδιά, οργανώνει την τακτική κάτω από την οποία θα τελειοποιήσουν τις δεξιότητές τους, 
και δίνει τις οδηγίες για την ανάπτυξή τους. Η επιτυχία, τόσο στην τάξη όσο και στον Όμιλο, 
απαιτεί από τους μαθητές να συνεργαστούν με τον καθηγητή αλλά και τους συμμαθητές 
τους (Covay & Carbonaro, 2010: 22-23). 

Με την παρούσα εργασία, παρουσιάζεται το εύρος του προγράμματος Ομίλων 
Δραστηριοτήτων του Αμερικανικού Κολλεγίου-PIERCE, η διαδικασία οργάνωσης και 
υλοποίησης του προγράμματος κατά τη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους, ενώ παράλληλα 
επιχειρείται μία μελέτη των προτιμήσεων των μαθητών ανάλογα με την ηλικία τους αλλά 
και τις διαφορετικές απαιτήσεις κάθε εποχής. Όλα τα στοιχεία που παρουσιάζονται, 
προκύπτουν μέσα από την καταγραφή των προτιμήσεων των μαθητών κατά τη διάρκεια της 
τελευταίας πενταετίας και τη στατιστική επεξεργασία τους. 
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2. Χαρακτηριστικά Ομίλων Δραστηριοτήτων 
Οι Όμιλοι Δραστηριοτήτων χαρακτηρίζονται από την παρουσία ενός ενήλικα-υπευθύνου 
της ομάδας, τους κανόνες λειτουργίας, καθώς και τη βάση καθορισμένου προγράμματος 
συμμετοχή. Αυτού του είδους οι δραστηριότητες παρέχουν στους εφήβους 
κοινωνικοποίηση και γνωστικές εμπειρίες, που προωθούν τις διαπροσωπικές δεξιότητες 
αλλά διαχρονικά και την επιτυχία στο σχολείο (Mahoney, 2000; Mahoney & Statin, 2000: 
115). Σύμφωνα με τον Csikszentmihalyi (1990), τα χαρακτηριστικά τους είναι το πρόγραμμα 
τακτικών παρακολουθήσεων, η επίβλεψη και καθοδήγηση από ενήλικες, οι ευκαιρίες για 
ανάπτυξη δεξιοτήτων, καθώς και το ότι απαιτούν την προσοχή των συμμετεχόντων. 

Ειδικότερα, στην περίπτωση του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος-Pierce, τα 
χαρακτηριστικά που διέπουν τη λειτουργία των Ομίλων Δραστηριοτήτων είναι τα 
ακόλουθα:  
α. το Πρόγραμμα Σπουδών του Ομίλου διαμορφώνεται και εκπονείται από τον υπεύθυνο 
του Ομίλου, ο οποίος στις περισσότερες περιπτώσεις είναι και καθηγητής του Σχολείου. 
β. οι μαθητές που παρακολουθούν τον Όμιλο είναι διαφορετικών τμημάτων και τάξεων, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει ο υπεύθυνος Ομίλου. Υπάρχουν περιπτώσεις 
Ομίλων, όπως ο Όμιλος Χορωδίας, όπου δεν υπάρχει περιορισμός στην ηλικία των 
συμμετεχόντων μαθητών, αλλά και περιπτώσεις Ομίλων, όπως ο Όμιλος Πυρηνικής 
Φυσικής, που προϋποθέτει τη συμμετοχή μόνο μαθητών της Β΄ Λυκείου, θετικού 
προσανατολισμού. 
γ. η λειτουργία των Ομίλων πραγματοποιείται εντός του Ωρολογίου Προγράμματος και 
συγκεκριμένα την 5η περίοδο κάθε δεύτερης Τετάρτης. 
δ. όλοι οι μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου του PIERCE, εντάσσονται υποχρεωτικά σε 
έναν Όμιλο. 
ε. κάθε Όμιλος παρουσιάζει το έργο του κατά τη διάρκεια ή στο τέλος του αντίστοιχου 
ακαδημαϊκού έτους. Η παρουσίαση εξαρτάται από την κατηγορία και το περιεχόμενο του 
Ομίλου Δραστηριοτήτων και πιθανόν να προϋποθέτει τη συμμετοχή των μαθητών σε 
αθλητικούς αγώνες στην περίπτωση αθλητικών Ομίλων, την πραγματοποίηση συναυλιών, 
θεατρικών παραστάσεων ή εκθέσεων στην περίπτωση καλλιτεχνικών Ομίλων, τη συμμετοχή 
των μαθητών σε Πανελλήνιους  Διαγωνισμούς ή την εκπόνηση εργασίας από τους 
συμμετέχοντες μαθητές.  

 
3. Κριτήρια Επιλογής Ομίλου Δραστηριοτήτων 
Τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία οι μαθητές επιλέγουν Όμιλο Δραστηριοτήτων είναι 
συνήθως τα ακόλουθα: 
α. το πρόγραμμα σπουδών του Ομίλου: παρατηρείται ότι ανάλογα με την ηλικία τους οι 
μαθητές επιλέγουν τον Όμιλο που ικανοποιεί τις απαιτήσεις τους. 
β. ο καθηγητής-υπεύθυνος Ομίλου: φαίνεται ότι ο καθηγητής που έχει την ευθύνη της 
δραστηριότητας, μπορεί να είναι σημαντικό στοιχείο στην επιλογή ή μη της 
δραστηριότητας. Αν και αυτό δεν είναι προϋπόθεση, ο ενήλικας μπορεί συχνά να πάρει το 
ρόλο του μέντορα, εμπνέοντας τους μαθητές του (Eccles & Templeton, 2002: 164).  
γ. η επιρροή των γονέων:οι γονείς διατηρούν επίσης ένα σημαντικό ρόλο στο πού θα 
διαθέσουν τα παιδιά τους τον ελεύθερο χρόνο τους, ειδικά αν αυτά βρίσκονται στην 
πρώιμη εφηβεία. Οι μαθητές είναι πιο πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε μια οργανωμένη 
δραστηριότητα, όταν οι γονείς τους δείχνουν ότι θα υποστηρίξουν τη συμμετοχή τους. 
Επίσης, όταν οι γονείς θεωρούν ότι αυτές οι δραστηριότητες είναι σημαντικές για την 
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ανάπτυξη των παιδιών τους, πιθανόν ενθαρρύνουν ή ακόμα και διευκολύνουν τα παιδιά 
τους, οδηγώντας τα στη διαμόρφωση μιας θετικής άποψης απέναντι στις δραστηριότητες 
(Denault & Poulin, 2009: 290). 
δ. η επιρροή φίλων και συμμαθητών: όταν οι στενοί φίλοι αξιολογούν θετικά τις 
οργανωμένες δραστηριότητες, τότε οι έφηβοι είναι πιο πιθανό να συμμετάσχουν, αν δε οι 
στενοί φίλοι συμμετέχουν τότε οι έφηβοι είναι πιο πιθανό να ενταχθούν και αυτοί μένοντας 
πιστοί στην επιλογή τους (Denault & Poulin, 2009: 290). 
ε. η κουλτούρα του Σχολείου: σύμφωνα με τον McNeal (1999), δύο χαρακτηριστικοί 
παράγοντες που καθορίζουν τη συμμετοχή ή μη των μαθητών σε οργανωμένες 
δραστηριότητες και εξαρτώνται από το σχολείο, είναι αφενός η οργάνωση του σχολείου και 
αφετέρου το πλαίσιο λειτουργίας του. Οι πολλαπλές δομικές πλευρές ενός σχολείου, είναι 
ικανές είτε να περιορίσουν είτε να διευκολύνουν την πρόσβαση των μαθητών σε 
οργανωμένες δραστηριότητες. Σε αυτές περιλαμβάνονται είτε ανεπίσημοι μηχανισμοί όπως 
η κινητοποίηση των μαθητών από τους καθηγητές αλλά και ποικίλα στοιχεία οργάνωσης 
(πλήθος μαθητών ανά όμιλο, διάθεση κενών θέσεων κάθε χρόνο, κα). Ένας επίσης 
σημαντικός τομέας στον οποίο το σχολείο μπορεί να επηρεάσει τη συμμετοχή ή μη των 
μαθητών του είναι οι αρχές πάνω στις οποίες στηρίζει τη λειτουργία του, όπως η πίεση που 
ασκεί στους μαθητές του για τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις αλλά και το καλό σχολικό 
κλίμα που δημιουργεί (η αίσθηση ασφάλειας και σιγουριάς που το σχολείο εμπνέει σε 
μαθητές και προσωπικό) (McNeal, 1999: 293).    
 
4. Παιδαγωγικά Αποτελέσματα 
Από τις πρώτες κιόλας σχετικές έρευνες που είδαν το φως της δημοσιότητας, οι ερευνητές 
υπέθεταν ότι η συμμετοχή σε Ομίλους Δραστηριοτήτων καλλιεργεί θετική σχέση ανάμεσα 
στους εφήβους και το σχολείο τους, γεγονός που ευνοεί την προσπάθεια που καταβάλλουν 
αλλά την ακαδημαϊκή τους επιτυχία. Σύμφωνα με τους Denault & Poulin (2009), έρευνες 
στο παρελθόν έχουν δείξει ότι η συμμετοχή των εφήβων σε Ομίλους Δραστηριοτήτων 
συνδέονται άμεσα με βελτιωμένες ακαδημαϊκές επιδόσεις, επίτευξη των εκπαιδευτικών 
στόχων και παράλληλα χαμηλότερο επίπεδο αντικοινωνικής συμπεριφοράς (Denault & 
Poulin, 2009: 287-288). 

Επιπλέον, νέες διαδικασίες όπως η διαμόρφωση ταυτότητας, η προσωπική γνώση αλλά 
και αποτελεσματικότητα, η οικειότητα με τους συνομηλίκους αλλά και η προετοιμασία για 
τη μετάβαση στην ενηλικίωση και τη μετά το σχολείο μόρφωση ή εργασία, γίνονται 
εξαιρετικά σημαντικές κατά την εφηβεία. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι η συμμετοχή σε 
οργανωμένες δραστηριότητες βοηθά τους μαθητές να διαχειριστούν τις αναπτυξιακές 
δραστηριότητες της παιδικής ηλικίας αλλά και της εφηβείας. (Mahoneyetal, 2005: 6-7).  Η 
δομή τους είναι τέτοια που εστιάζουν στο «χτίσιμο» δεξιοτήτων (γνωστικών ή μη) και την 
απόκτηση κοινωνικών και συμπεριφοριστικών στόχων, ενώ συνεισφέρουν στην εξέλιξη της 
μάθησης (Covay & Carbonaro, 2010: 21). 

Η συμμετοχή των εφήβων μαζί με παιδιά της ηλικίας τους, βελτιώνει κοινωνικές 
δεξιότητες όπως το να μάθουν να συνεργάζονται με άλλους και να επιλύουν με ηρεμία τις 
διαφορές τους. Επίσης, οι έφηβοι μαθαίνουν να είναι αποτελεσματικοί μέσα από πιο 
πρακτικές δεξιότητες όπως ακαδημαϊκές, αθλητικές αλλά και ηγετικές. Το να συνεργάζονται 
με άλλους για ένα κοινό στόχο και παράλληλα να έχουν εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους 
για την επίτευξη του στόχου αυτού, οδηγεί τους εφήβους σε πιο ενεργούς πολιτικά και 
κοινωνικά ενήλικες, είτε αυτό εμφανίζεται μέσα από τη τακτική ψηφοφορία, είτε μέσα από 
τη συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις (Zaffetal, 2003: 620). 
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Θεωρώντας δεδομένο ότι οι δραστηριότητες εντός σχολικού προγράμματος είναι 
ελκυστικές, οργανωμένες και βασισμένες στο σχολείο, οι Mahoneyetal (2005) υποστηρίζουν 
ότι αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά αυξάνουν τη συμμετοχή αλλά και την παραμονή 
καθώς και την ευχαρίστηση, τα οποία με τη σειρά τους βελτιώνουν τις δεξιότητες στη 
διαχείριση των διαπροσωπικών σχέσεων αλλά και των  συναισθηματικών και κοινωνικών 
δεσμών με το σχολείο. Έτσι προκύπτει καλύτερη ψυχική υγεία, μικρότερη ανάμειξη σε 
προβληματικές συμπεριφορές, σχολική επιτυχία, και μακροχρόνια εκπαιδευτικά οφέλη 
(Mahoneyetal 2005: 411) . 

Οι δραστηριότητες εντός σχολικού προγράμματος παρέχουν στους μαθητές  τις 
απαραίτητες προκλήσεις για να συνδεθούν με το σχολικό περιβάλλον. Για κάποιους 
μαθητές, οι δραστηριότητες λειτουργούν ως μέσο για εξέλιξη δεξιοτήτων αλλά και 
αναγνώρισης στο σχολικό περιβάλλον. Για άλλους είναι ο μόνος τρόπος για να δοκιμάσουν 
την επιτυχία μέσα στο σχολείο, ειδικά αν οι ακαδημαϊκές επιδόσεις τους δεν είναι καλές 
(Feldman & Matjasko, 2005: 162). Σε ένα πιο γενικό επίπεδο, η συμμετοχή σε Ομίλους 
Δραστηριοτήτων αντανακλά την προσήλωση των μαθητών στο σχολείο τους. Αυτό μπορεί 
να σημαίνει ότι ένας μαθητής επιλέγει να αποκτήσει την  τακτικά καθορισμένη εμπειρία 
μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας που αν και υποστηρικτική, έχει σημαντικές ποιοτικές 
διαφορές από το μάθημα στην τάξη (Mahoney, Cairns & Farmer, 2003: 410). 
 
5. Οι Όμιλοι Δραστηριοτήτων στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος-PIERCE 
Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, στο Αμερικανικό Κολλέγιο  
Ελλάδος-Pierce λειτουργούν περίπου 60  πρωινοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων, που εντάσσονται 
σε πέντε μεγάλές κατηγορίες: Τέχνη –Πολιτισμός (πχ Ορχήστρα, Χορωδία, θεατρικός 
Όμιλος), Επιστήμη-Τεχνολογία-Περιβάλλον (πχ Ρομποτική, Ναυπηγική,  Αστρονομία, Χημεία 
Τροφίμων), Λόγου και Ρητορικής (πχ Forensics, ModelUnitedNations, Ρητορικής και 
Επιχειρηματολογίας), Αθλητισμού (πχ Ποδοσφαίρου, Καλαθοσφαίρισης, Yoga-Pilates) και 
τέλος, Όμιλοι Διαφόρων Ενδιαφερόντων (πχ Αντικαπνιστικός, Ψυχολογίας, Διατροφή και 
Υγεία).Όπως προαναφέρθηκε, όλοι οι μαθητές του Σχολείου (περίπου 1200) εντάσσονται 
υποχρεωτικά σε έναν Όμιλο, γεγονός που καθιστά αφενός απαραίτητη την παρουσία 
μεγάλου πλήθους Ομίλων στη διάθεση των μαθητών, αφετέρου δε αρκετά πολύπλοκη τη 
διαδικασία τόσο επιλογής τους από τους μαθητές όσο και ένταξης των μαθητών σε 
αντίστοιχους ομίλους.  
 
5.1 Διαδικασία επιλογής Ομίλων Δραστηριοτήτων 
Το πρώτο στάδιο προϋποθέτει την κατάθεση προτάσεων από τους υπευθύνους των 
Ομίλων. Οι προτάσεις αυτές, που πρέπει να είναι σαφείς ως προς το περιεχόμενο, το 
πλήθος των μαθητών αλλά και το εύρος ηλικιών τους καθώς και την οικονομική υποστήριξη 
που απαιτούν, κατατίθενται με το τέλος του διδακτικού έτους και αφορούν στη 
διαμόρφωση του προγράμματος που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διδακτικό έτος. Η 
Διοίκηση και η Διεύθυνση του Σχολείου, λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος αλλά και το 
περιεχόμενο των Ομίλων που επιθυμεί, προχωρά στην έγκριση ή μη των κατατεθειμένων 
προτάσεων. Το πλήθος των προτάσεων που εγκρίνονται είναι πάντα μεγαλύτερο από το 
πλήθος των ομίλων που τελικά θα λειτουργήσουν, έτσι ώστε οι μαθητές να έχουν 
μεγαλύτερα περιθώρια επιλογής. 

Με την έναρξη του σχολικού έτους, τόσο οι μαθητές όσο και οι κηδεμόνες τους 
ενημερώνονται ηλεκτρονικά για τα άτυπα προγράμματα σπουδών των Ομίλων 
Δραστηριοτήτων που προτείνονται από το Σχολείο. Η ενημέρωση αυτή, είναι απαραίτητο 
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να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν οι μαθητές κληθούν να δηλώσουν 
την επιλογή τους, ώστε οι μαθητές να έχουν το περιθώριο να αναζητήσουν περισσότερες 
πληροφορίες ή διευκρινίσεις από τους υπευθύνους των Ομίλων. 

Η δήλωση των μαθητών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσα στο χώρο του Σχολείου 
(στα Εργαστήρια Πληροφορικής) και σε προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα για κάθε 
τμήμα Γυμνασίου και Λυκείου. Αξίζει να σημειωθεί, ότι από τους μαθητές ζητείται να 
δηλώσουν όχι μία αλλά τέσσερις επιλογές, καθορίζοντας τη σειρά προτίμησης που 
επιθυμούν. Όταν η διαδικασία δήλωσης Ομίλων ολοκληρωθεί για όλους τους μαθητές του 
Σχολείου, ξεκινά από μία επιτροπή 3 καθηγητών που έχουν οριστεί από τη Διοίκηση και τη 
Διεύθυνση του Σχολείου, η επεξεργασία των ηλεκτρονικών δηλώσεων. Αν και η πρόθεση 
των μελών της επιτροπής είναι η ικανοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων αιτημάτων 
των μαθητών, το περιορισμένο πλήθος μαθητών που μπορούν να δεχθούν οι περισσότεροι 
Όμιλοι (μέχρι 25 μαθητές, ώστε να πραγματοποιούν το πρόγραμμά τους μέσα σε σχολικές 
αίθουσες) καθιστά αναγκαία την χρήση κριτηρίων. Τα κριτήρια αυτά είναι η τάξη που 
φοιτούν (γίνεται προσπάθεια να ικανοποιηθούν αρχικά οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου και 
της Γ΄ Λυκείου), η ικανοποίηση ή μη της πρώτης επιλογής τους την προηγούμενη χρονιά  
κ.α. Λόγω των στατιστικών στοιχείων που διατηρεί η επιτροπή τα τελευταία πέντε χρόνια, η 
ικανοποίηση της πρώτης επιλογής των μαθητών πραγματοποιείται σε ποσοστό 85%. 

Η κατανομή των μαθητών στους Ομίλους Δραστηριοτήτων ανακοινώνεται στους μαθητές 
περίπου μία εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής επιλογής. Ταυτόχρονα, 
ξεκινούν και οι συνεδριάσεις των Ομίλων με τα καινούργια μέλη τους. Αν και η διαδικασία 
κατανομής των μαθητών είναι αρκετά επιτυχής, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές μετά 
την πρώτη συνεδρίαση-συνάντηση των Ομίλων, να καταθέσουν αίτημα αλλαγής. Με αυτό 
τον τρόπο, η επιτροπή μπορεί να πραγματοποιήσει διορθωτικές κινήσεις, ειδικά αν η 
επιλογή από τους μαθητές έγινε επιπόλαια και τελικά λανθασμένα. Στόχος του Σχολείου 
είναι οι μαθητές να παρακολουθήσουν έναν Όμιλο που να ικανοποιεί τα ενδιαφέροντά 
τους, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο ακαδημαϊκές αλλά και κοινωνικές δεξιότητες. Αξίζει 
να σημειωθεί, ότι η δυνατότητα αιτήματος αλλαγής δεν συνεπάγεται και ικανοποίηση τους 
αιτήματος, ενώ όταν το αίτημα ικανοποιηθεί, ο μαθητής δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει ξανά 
αλλαγή Ομίλου.  

 
5.2 Περιγραφική ανάλυση 
Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013, φαίνεται ότι οι μαθητές του 
Γυμνασίου επέλεξαν κυρίως Αθλητικούς Ομίλους Δραστηριοτήτωνσε ποσοστό 32%, ενώ 
κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 το ενδιαφέρον των μαθητών του 
Γυμνασίου στράφηκε κυρίως σε Ομίλους Τέχνης-Πολιτισμού, σε ποσοστό 46%. 
 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Προγράμματα Σπουδών - Σχολικά εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον» 
 

155 
 

 
Εικόνα 1. Ποσοστό μαθητών Γυμνασίου ανά κατηγορία  

Ομίλου Δραστηριοτήτων, 2012-2013 
 
 

 
Εικόνα 2. Ποσοστό μαθητών Γυμνασίου ανά κατηγορία  

Ομίλου Δραστηριοτήτων, 2015-2016 
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κατά τη διάρκεια τουακαδημαϊκού έτους 2015-2016 το ενδιαφέρον των μαθητών του 
Λυκείου για την ίδια κατηγορία Ομίλων σχεδόν διπλασιάστηκε φτάνοντας το 41%. 
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Εικόνα 3. Ποσοστό μαθητών Λυκείου ανά κατηγορία  

Ομίλου Δραστηριοτήτων, 2012-2013 
 
 

 
Εικόνα 4. Ποσοστό μαθητών Λυκείου ανά κατηγορία  

Ομίλου Δραστηριοτήτων, 2015-2016 
 

 
Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, μεγάλες είναι διαφορές 
μεταξύ των επιλογών των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου. Ενώ οι μαθητές του Γυμνασίου 
επιλέγουν κυρίως Ομίλους Δραστηριοτήτων που ανήκουν στην κατηγορία Τέχνη-Πολιτισμός 
σε ποσοστό 46%, οι μαθητές του Λυκείου επιλέγουν κυρίως Ομίλους Δραστηριοτήτων που 
ανήκουν στην κατηγορία Επιστήμη-Τεχνολογία-Περιβάλλον, σε ποσοστό 41%. 
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Εικόνα 5. Ποσοστό μαθητών Γυμνασίου-Λυκείου ανά κατηγορία  

Ομίλου Δραστηριοτήτων, 2015-2016 
 
Παρά τις διαφορές που προαναφέρθηκαν, αξιοσημείωτες είναι και οι επιλογές που κάνουν 
οι μαθητές ανά τάξη. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013, οι αθλητικοί 
Όμιλοι Δραστηριοτήτων, φαίνεται να συγκέντρωναν τα μεγαλύτερα ποσοστά προτίμησης 
τόσο από τους μαθητές της Α΄ γυμνασίου (35%), όσο και των μαθητών της Γ΄ Λυκείου (27%). 
 
 

 
Εικόνα 6. Ποσοστό μαθητών Α΄ Γυμνασίου ανά κατηγορία  

Ομίλου Δραστηριοτήτων, 2012-2013 
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Εικόνα 7. Ποσοστό μαθητών Γ΄ Λυκείου ανά κατηγορία  

Ομίλου Δραστηριοτήτων, 2012-2013 
 
6. Συμπεράσματα 
Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος-PIERCE έχει εντάξει στο ωρολόγιο πρόγραμμά του το 
πρόγραμμα Ομίλων Δραστηριοτήτων από την ακαδημαϊκή χρονιά 2004-2005. Μέσα από το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα, επιχειρείται μια διαφοροποιημένη παιδαγωγική προσέγγιση 
μέσα από τη βιωματική μάθηση αλλά και τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. 
Παράλληλα, οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες προσαρμοσμένες στα 
ενδιαφέροντά τους ενώ ταυτόχρονα, μέσα στο πρόγραμμα σπουδών των Ομίλων 
προσεγγίζονται γνωστικά αντικείμενα που δεν περιλαμβάνονται στα αναλυτικά 
προγράμματα σπουδών. 

Η δεκαετής και πλέον εμπειρία του Σχολείου, του επιτρέπει να πραγματοποιεί συνεχή 
ανανέωση και εμπλουτισμό του προγράμματος, βασιζόμενο στις επιθυμίες-ανάγκες των 
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Μέσα από την ηλεκτρονική καταγραφή των στοιχείων κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς, 
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πρόγραμμα των Ομίλων Δραστηριοτήτων ευέλικτο και παράλληλα ιδιαίτερα ελκυστικό 
στους μαθητές που το παρακολουθούν. 

Ένα σημαντικό συμπέρασμα είναι η στροφή των μαθητών του Γυμνασίουτα τελευταία 
χρόνια σε Ομίλους Τέχνης και Πολιτισμού. Μέσα από τη συμμετοχή τους σε αυτούς τους 
Ομίλους, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τον πολιτισμό, την κουλτούρα αλλά και τον 
τρόπο ζωής λαών που βρίσκονται έξω από τα γεωγραφικά σύνορα της πατρίδας τους. Η 
τάση αυτή, μπορεί να δικαιολογηθεί απόλυτα αν λάβουμε υπόψη τη διεθνοποίηση που 
επικρατεί τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, τα εκπαιδευτικά ταξίδια που πραγματοποιούν 
συνήθως αυτοί οι Όμιλοι, επιτρέπουν στους μαθητές τη βιωματική μάθηση, ενώ συχνά, στα 
ταξίδια τους αυτά έρχονται σε επαφή με εκπαιδευτικά συστήματα που λειτουργούν στην 
Ευρώπη, αντλώντας πολύτιμες πληροφορίες για τις μελλοντικές σπουδές τους. 

Ταυτόχρονα, παρατηρείται μια σαφής προτίμηση των μαθητών του Λυκείου σε Ομίλους 
Επιστήμης-Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος. Είναι η ηλικία εκείνη, που οι μαθητές 
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ότι η παρακολούθηση ενός Ομίλου συνοδεύεται και από την λήψη μιας αντίστοιχης 
βεβαίωσης, πολλοί είναι οι μαθητές του Λυκείου που επιλέγουν κυρίως ακαδημαϊκούς 
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Ομίλους οργανώνοντας έτσι ένα portfolio που θα τους φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο στις 
μετέπειτα σπουδές τους. 

Τέλος, ένα σημαντικό στοιχείο, είναι η δραστηριοποίηση των μαθητών της Α΄ Γυμνασίου, 
αλλά και της Γ΄ Λυκείου, σε αθλητικούς Ομίλους. Οι μικρότεροι μαθητές, βρισκόμενοι σε 
ένα νέο περιβάλλον, άγνωστοι μεταξύ τους μέχρι χθες αφού προέρχονται από διαφορετικά 
Δημοτικά Σχολεία, είναι πιθανόν να επιλέγουν πολυπληθείς Ομίλους μέσα από τους 
οποίους θα αποκτήσουν φίλους, ενώ παράλληλα τους δίνεται η ευκαιρία για παιχνίδι. 
Χαρακτηριστική όμως, είναι και η ανάγκη των μαθητών της Γ΄ Λυκείου για εκτόνωση. Οι 
μαθητές αυτοί, ακολουθώντας ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα μελέτης, βρίσκουν 
μέσα από τους Ομίλους την ευκαιρία να αθληθούν, αποβάλλοντας έστω και προσωρινά το 
άγχος που τους καταβάλλει.  
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Η Αξιολόγηση των Σχολικών Εγχειριδίων του μαθήματος της 
Μουσικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο: Εμπειρίες και Εκτιμήσεις 
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Περίληψη 
Η παρούσα εργασία αφορά στην αξιολόγηση των σχολικών εγχειριδίων του μαθήματος της Μουσικής Αγωγής 
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και έχει ως σκοπό την αποτύπωση των εκτιμήσεων και των εμπειριών των 
διδασκόντων, μέσα από τη χρήση των σχολικών εγχειριδίων κατά το έτος 2015, τα οποία έχουν ήδη 
χρησιμοποιηθεί στις τάξεις Γ΄,  Δ΄,  Ε΄ και ΣΤ΄ από το σχολικό έτος 2007-08 και εξής και στις τάξεις Α΄ και Β΄ από 
το σχολικό έτος 2010-11 και εξής. Στην έρευνα που ακολούθησε τη μέθοδο της ποσοτικής προσέγγισης, 
συμμετείχαν 140 εκπαιδευτικοί μουσικής κλάδου ΠΕ1601 Πρωτοβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης. Η συλλογή 
των ερευνητικών δεδομένων έγινε με χρήση ερωτηματολογίου και για τη σύνταξη του χρησιμοποιήθηκαν 
γενικά κριτήρια αξιολόγησης σχολικών εγχειριδίων σχετικά με τη χρηστικότητα, τη διδακτική, μεθοδολογική 
και παιδαγωγική καταλληλότητα και ειδικά κριτήρια για μουσικά σχολικά εγχειρίδια, σχετικά με την ακρόαση, 
την εκτέλεση και τη μουσική δημιουργία. Τα δεδομένα της έρευνας αναλύθηκαν περιγραφικά και επαγωγικά 
με το υπολογιστικό πρόγραμμα  SPSS και καταδεικνύουν την αρνητική αποτίμηση των συμμετεχόντων για το 
εγχειρίδιο της Γ΄/Δ΄ τάξης σε αντίθεση με το εγχειρίδιο της Ε΄ τάξης που έχει ευνοϊκότερη θέση στις 
προτιμήσεις τους, ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους ως μόνιμοι ή αναπληρωτές. Αυστηρότερες κρίσεις 
καταθέτουν οι συμμετέχοντες με «ωδειακές και πανεπιστημιακές σπουδές» και με πολλά έτη προϋπηρεσίας.  
Λέξεις κλειδιά: σχολικά εγχειρίδια, αξιολόγηση, πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 
 
1. Εισαγωγή 
Αναγκαία προϋπόθεση για την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης 
αποτελεί αφενός η αξιολόγηση των σχολικών βιβλίων και αφετέρου για την επιτυχία κάθε 
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, η εφαρμογή της από τους εκπαιδευτικούς. Γι’ αυτό και 
αναπόσπαστο στοιχείο της διαδικασίας αξιολόγησής του σχολικού εγχειριδίου στον τομέα 
της εκπαιδευτικής έρευνας αποτελεί η αξιολόγηση του από την πλευρά του εκπαιδευτικού, 
που το έχει ήδη χρησιμοποιήσει.  

Ειδικότερα όσο αφορά στα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος της μουσικής, η 
ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας στο πεδίο αξιολόγησης τους, από την πλευρά 
των εκπαιδευτικών, στον ελληνικό χώρο είναι κενή. Οι έρευνες του ΙΠΕΜ-ΔΟΕ για τα νέα 
σχολικά εγχειρίδια το 2009 (Εμβαλωτής, 2009) και για τα εν χρήσει σχολικά εγχειρίδια το 
2011 (Μπονίδης κ. συν., 2011) δεν περιελάμβανε τα βιβλία του μαθήματος της μουσικής 
και η τελική αξιολόγηση του αρχικού σχεδιασμού αξιολόγησης των εγχειριδίων που 
εκδόθηκαν το 2007 από το τότε Παιδαγωγικό Ινστιτούτου δεν πραγματοποιήθηκε. Πέρα 
από την απουσία σχετικών ερευνών από την ελληνική βιβλιογραφία απουσιάζουν και 
ειδικά κριτήρια αξιολόγησης των εγχειριδίων του μαθήματος της μουσικής. Τα παραπάνω 
οδήγησαν σε προβληματισμό που ανέδειξε την αναγκαιότητα της διεξαγωγής έρευνας 
προκειμένου να αξιολογηθούν τα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος της μουσικής στο 
δημοτικό σχολείο μέσα από την αποτύπωση των εμπειριών των εκπαιδευτικών.  

Η απουσία όμοιας έρευνας αποδεικνύει την πρωτοτυπία και τη σημαντικότητα της 
παρούσας έρευνας και η χρήση ειδικών κριτηρίων αξιολόγησης σχολικών εγχειριδίων του 
γνωστικού αντικειμένου της Μουσικής, συνιστά τη συνεισφορά της στο πεδίο αξιολόγησης 
σχολικών εγχειριδίων και ειδικότερα στη μουσικοπαιδαγωγική.  
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Σκοπός-Επιμέρους στόχοι-Ερευνητικά ερωτήματος 
Η παρούσα έρευνα αφορά στο επίπεδο «οριστικού» τύπου αξιολόγησης των σχολικών 
εγχειριδίων και έχει ως σκοπό την αποτύπωση των εκτιμήσεων και των εμπειριών των 
συμμετεχόντων, μέσα από τη χρήση των σχολικών εγχειρίδιων και μέσων του μαθήματος 
της μουσικής, κατά το έτος 2015, τα οποία έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί στις τάξεις Γ,΄ Δ΄, Ε΄, 
και ΣΤ΄ από το σχολικό έτος 2007-08 και εξής και στις τάξεις Α΄ και Β΄  από το σχολικό έτος 
2010-11 και εξής.  

Επιμέρους στόχοι είναι να εντοπιστούν τα πιθανά μειονεκτήματα αλλά και τα 
πλεονεκτήματα που αναφύονται κατά τη χρήση των συγκεκριμένων εγχειριδίων μέσα από 
την κριτική εκπαιδευτικών με ετερογενές προφίλ, σχετικά με τη χρηστικότητα, τη 
μεθοδολογική, διδακτική και παιδαγωγική καταλληλότητα.  

Με βάση τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής ερευνητικά ερωτήματα: 
1. ποια η αποτίμηση της εμπειρίας των συμμετεχόντων με τα υπό έρευνα εγχειρίδια 
α). ως προς τη χρηστικότητά τους,  
β). ως προς τη διδακτική, μεθοδολογική και παιδαγωγική καταλληλότητά τους, και  
2. ποια είναι η εσωτερική διαφοροποίηση των εμπειριών και των εκτιμήσεων των 
συμμετεχόντων που διδάσκουν τα ίδια βιβλία ως προς: 
α). τις σπουδές (ωδειακές, πανεπιστημιακές, ωδειακές και πανεπιστημιακές),  
β). την ιδιότητα (μόνιμοι, αναπληρωτές) και  
γ). τα έτη προϋπηρεσίας.  
  
2. Μεθοδολογία 
Η έρευνα διενεργήθηκε με βάση την ποσοτική μέθοδο και τον πληθυσμό στόχο αποτέλεσαν 
οι 1322 εκπαιδευτικοί μουσικής μόνιμοι και αναπληρωτές κλάδου ΠΕ1601 πρωτοβάθμιας 
δημόσιας εκπαίδευσης. Η δειγματοληψία έγινε από αντιπροσωπευτικό δείγμα με 
πιθανότητα από τις 13 περιφέρειες εκπαίδευσης της Ελληνικής Επικράτειας. Για να μειωθεί 
το σφάλμα κάλυψης δημιουργήθηκε κατάλογος πλαισίου δειγματοληψίας με στοιχεία από 
τις 53 διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και για να μειωθεί το σφάλμα 
δειγματοληψίας επιλέχθηκε το 20% από τον πληθυσμό, συνεκτιμώντας την αστικότητα, την 
οργανικότητα. τη λειτουργικότητα των σχολικών μονάδων (Creswell, 2011), αλλά και την 
ιδιαιτερότητα του πληθυσμού όπου αντιστοιχούν ένας εκπαιδευτικός ανά 2-3 σχολικές 
μονάδες ή καθόλου. 
 
2.1. Μέσο συλλογής δεδομένων 
Το μέσο συλλογής δεδομένων αποτέλεσε το αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο, αποτελούμενο 
μετά τη δοκιμαστική χορήγηση του, από τρία μέρη. Το πρώτο περιλαμβάνει τα 
κοινωνικοδημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων (9 κλειστές ερωτήσεις), το δεύτερο 
αναφέρεται στη χρηστικότητα και στα τεχνικά χαρακτηριστικά των εγχειριδίων, (12 
ερωτήσεις: μέγεθος, όγκος βιβλίων, ποιότητα χαρτιού, της βιβλιοδεσίας, μέγεθος 
γραμματοσειράς λεκτικών και μουσικών κειμένων, έμφαση σε σημαντικά σημεία, ύπαρξη 
τυπογραφικών σφαλμάτων και ανακριβειών και εικονογράφηση), στη διδακτική, 
μεθοδολογική καταλληλότητα (14 ερωτήσεις, εστιάζοντας στους στόχους: σαφήνεια, 
διατύπωση, πλήθος ανά διδακτική ενότητα, ανταπόκριση με Α.Π.Σ.), στα περιεχόμενα 
μάθησης: αντιστοιχία με Α.Π.Σ, πλήθος, πλήθος και ποικιλία μουσικού ρεπερτορίου – 
τραγούδια, σολφέζ, ακροάσεις, μουσικά παιχνίδια – ακρίβεια, ανακολουθίες, επαναλήψεις, 
επικαλύψεις, σφάλματα, ανακρίβειες, παραλείψεις, ακολουθία από το απλό στο σύνθετο 
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και από το στοιχειώδες στο προχωρημένο), στη δομή και οργάνωση (έκταση ενοτήτων, 
διαίρεση σε κεφάλαια, ύπαρξη περίληψης, ανακεφαλαίωσης, αξιολόγησης, συμφωνία με 
το υπό συζήτηση θέμα) και τέλος στο διδακτικό υλικό – μέσα (ανταπόκριση των ακροάσεων 
στα περιεχόμενα, χρονική διάρκεια και επάρκεια ακροάσεων) και παιδαγωγική 
καταλληλότητα (17 ερωτήσεις: προώθηση της διαθεματικότητας, της κριτικής σκέψης, της 
μουσικής δημιουργίας, της καλλιέργειας καλαισθησίας, ανταπόκριση στα ενδιαφέροντα 
των μαθητών της εικονογράφησης, των ακροάσεων και των τραγουδιών , στις ικανότητες 
και στις ανάγκες των μαθητών)  και το τρίτο μέρος περιλαμβάνει 11 ερωτήσεις σχετικές με 
τις εμπειρίες των εκπαιδευτικών για το σύνολο των εγχειριδίων. Στο δεύτερο και τρίτο 
μέρος χρησιμοποιήθηκε κλίμακα Likert με τέσσερεις διαβαθμίσεις, 1: καθόλου, 2: λίγο, 3: 
πολύ, 4: απόλυτα, έτσι ώστε να αποφευχθεί η τάση της μέσης τιμής, την οποία προκαλούν 
οι περιττής διαβάθμισης κλίμακες. 
 
2.2. Αξιοπιστία- Εγκυρότητα Ερωτηματολογίου 
Το ερωτηματολόγιο ελέγχθηκε ως προς την αξιοπιστία του με τη χρήση του δείκτη 
εσωτερικής συνάφειας Cronbach’s a, ο οποίος έδειξε υψηλό βαθμό αξιοπιστίας: 
Cronbach’s a = 0,986 (>0,7). 

Η εγκυρότητα του εργαλείου ελέγχθηκε ως προς την εξωτερική και την εσωτερική 
εγκυρότητα και  την εγκυρότητα περιεχομένου. Ως προς την «εξωτερική εγκυρότητα», 
παρουσιάζει υψηλή, επειδή το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού – 10,59% - 
ομοιογενές και συνεπώς τα αποτελέσματα γενικεύονται στον πληθυσμό. Ως προς την 
«εσωτερική εγκυρότητα», δόθηκε βαρύτητα στη σωστή και ακριβή διατύπωση των 
ερωτήσεων, η σχετικότητα με το θέμα σύμφωνη με την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, 
καθώς και η δοκιμαστική χορήγηση του ερωτηματολογίου που οδήγησε και στην τελική 
μορφή του. Για τον προσδιορισμό της «εγκυρότητας του περιεχομένου» καταγράφηκε το 
σύνολο των στοιχείων που σχετίζονται με συγκεκριμένες έννοιες της αξιολόγησης των 
σχολικών εγχειριδίων (Fritzsche, 1992; Modoran, 2013; Μπονίδης, 2005; Ξωχέλλης, 2005; 
ΥΠΕΠΘ. & Π.Ι. 2003; και Καψάλης & Χαραλάμπους, 2008) έτσι όπως προέκυψαν από τη 
βιβλιογραφία. Στην συνέχεια διατυπώθηκαν ερωτήσεις με βάση τις αρχές της 
αντικειμενικότητας, εξαντλητικότητας, καταλληλότητας και αποκλεισμού και με τα 
αποτελέσματα της δοκιμαστική χορήγηση του εργαλείου. 
 
2.3. Διαδικασία χορήγησης-Τρόπος συλλογής δεδομένων 
Επιδόθηκαν: 350 ερωτηματολόγια (20%+7,2%), μέσου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 
σχολικές μονάδες των εκπαιδευτικών, την περίοδο Απριλίου-Μαΐου 2015 και 
επιστράφηκαν: 140 έγκυρα (10,59%).  
 
2.4. Περιγραφή του Δείγματος 
Οι συμμετέχοντες είναι γυναίκες σε ποσοστό 78,57% έναντι ποσοστού 21,43% των αντρών. 
Η πλειοψηφία τους με ποσοστό 75,71% είναι μόνιμοι ενώ το υπόλοιπο 24,29% υπηρετούν 
ως αναπληρωτές. Έως 2 έτη υπηρεσίας προσμετρά το 0,71%, 3-5 έτη το 7,86%, 6-10 το 
17,14%, 11-15 το 47,14%, 16-20 το 5,71%, 21-25 το 20,71% και τέλος πάνω από 26 έτη το 
0,71%. Το 67,14% δήλωσε ότι έχει πανεπιστημιακές και ωδειακές σπουδές, το 31,43% 
μόνο ωδειακές ενώ το 1,43% μόνο πανεπιστημιακές σπουδές. 
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2.5. Στατιστική ανάλυση 
Τα πρωτογενή δεδομένα αναλύθηκαν με το λογισμικό SPSS, έκδοση .19. χρησιμοποιώντας 
δείκτες περιγραφικής στατιστικής, όπως δείκτες κεντρικής τάσης (μέσος όρος, δεσπόζουσα 
και επικρατούσα τιμή) και μεταβλητότητας/διασποράς (τυπική απόκλιση). Στο επίπεδο της 
επαγωγικής στατιστικής εφαρμόστηκαν παραμετρικά  και μη κριτήρια, όπως: ο έλεγχος t (t-
test), για τη σύγκριση των μέσων όρων των απαντήσεων των συμμετεχόντων ανάλογα με 
την «ιδιότητά» τους, ο έλεγχος f (f-test) της ανάλυσης διακύμανσης (one way ANOVA), για 
τη σύγκριση των μέσων όρων των απαντήσεων των συμμετεχόντων ανάλογα με τις 
«σπουδές» τους και το εκ των υστέρων κριτήριο Tukey HSD. Επίσης ο έλεγχος χ2 (κριτήριο 
ελέγχου ανεξαρτησίας) για τη σύγκριση των παρατηρούμενων – αναμενόμενων συχνοτήτων 
των απαντήσεων των συμμετεχόντων, ανάλογα με την «προϋπηρεσία» τους. Επιπλέον 
χρησιμοποιήθηκε το μη παραμετρικό κριτήριο του Friedman για εξαρτημένα δείγματα, για 
τη σύγκριση ομοιογένειας στα σχολικά εγχειρίδια της Μουσικής Αγωγής όλων των τάξεων 
του Δημοτικού Σχολείου. Το επίπεδο της στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε κατά την 
ανάλυση ως α = 0,05. (Εμβαλωτής, Κατσής, & Σιδερίδης, 2006). 
 
3. Κυριότερα αποτελέσματα 
Οι συμμετέχοντες αποτιμούν θετικότερα τα σχολικά εγχειρίδια ως προς τη χρηστικότητά 
τους και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους (Μ.Ο.: 1,88-3,41), ενώ αρνητικά αποτιμούν σε 
ποσοστό  77% έως 94,3% κάτω του 2 της κλίμακας Likert ή και με εξαίρεση κάποια 
εγχειρίδια, κριτήρια παιδαγωγικής καταλληλότητας (Μ.Ο.: 1,23-3,02)  και διδακτικής και 
μεθοδολογικής καταλληλότητας (Μ.Ο.: 1,21-2,94), (βλ. πίνακα 1 και 2). 
 

Πίνακας 1. Κριτήρια αξιολόγησης με τιμές κάτω του 2 της κλίμακας Likert. 
 

Κριτήρια αξιολόγησης Μέσοι Όροι 
(Μ.Ο.) 

Σολφέζ 1,21-1,28 
Μουσικά παιχνίδια 1,53-1,92 
Ακολουθία περιεχομένου μάθησης από το απλό στο σύνθετο 
και από το στοιχειώδες στο προχωρημένο 

1,58-1.96 

Έκταση ανάλογη με το εύρος και τη βαρύτητα 
του περιεχομένου μάθησης 

1,58-1,96 

Προσαρμογή στις ηλικιακές ιδιαιτερότητες των μαθητών 1,58-1,96 
Λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των μαθητών λόγω: 
α) Διαφορετικού κοινωνικοπολιτισμικού περιβάλλοντος 

1,23-1,51 

Διαθεματική προσέγγιση 1,64-1,99 
Προώθηση αυτενέργειας 1,59-1,97 

 
Πίνακας 2. Κριτήρια αξιολόγησης με τιμές κάτω του 2 της κλίμακας Likert, με εξαίρεση τα εγχειρίδια 

κάποιων τάξεων 
 

Κριτήρια-Ερωτήσεις Μέσοι 
Όροι 
(Μ.Ο.) 

Εγχειρίδια που 
εξαιρούνται 

Μ.Ο. εξαιρουμένων 
εγχειριδίων 

Τυπογραφικά σφάλματα και ανακρίβειες 1,94-
1,99 

Ε΄/ ΣΤ΄ 2,54/2,35 

Σαφήνεια – Διατύπωση διδακτικών στόχων 1,74-
1,96 

E’ 2,33 

Πλήθος στόχων ανά διδακτική ενότητα 1,79-
1,99, 

Ε’ 2,43 

Πλήθος περιεχομένων μάθησης 1,83- Β΄/Ε΄ 2,03/2,04 
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1,96 
Τραγούδια 1,33-

1,81 
Α΄/Β΄ 
 

2,02/2,24 

Ακροάσεις 1,53-
1,84 

Ε΄/ΣΤ΄ 
 

2,99/2,41 

Ακρίβεια περιεχομένου μάθησης (Προσέγγιση, 
ανακολουθίες, επαναλήψεις και επικαλύψεις, 
σφάλματα, ανακρίβειες και παραλήψεις) 

1,58-
1,83 

Ε’ 2,2 

Λογική οργάνωση του κειμένου (παρουσίαση, διαίρεση 
σε κεφάλαια και υποκεφάλαια, περίληψη, εξάσκηση, 
ανακεφαλαίωση, αξιολόγηση) 

1,55-
1,81 

Ε’ 2,24 

Κατεύθυνση ενότητας – κεφαλαίου σύμφωνη με τη 
σημασία του υπό συζήτηση θέματος 

1,92-
1,97 

Ε’ /ΣΤ’ 2,83/2,23 

Ανταπόκριση ακροάσεων των audio CD στα 
περιεχόμενα 

1,78-
1,79 

Γ΄/Δ΄-Ε΄/ΣΤ΄ 
 

2,46/2,94/2,86 

Χρονική διάρκεια ακροάσεων των audio CD 1,68-2 Γ΄/Δ΄-Ε΄ 2,14/2,51 
Επάρκεια αριθμού ακροάσεων των audio CD 1,64-

1,84 
Ε’ 2,81 

Λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των μαθητών λόγω 
μαθησιακών δυσκολιών 

1,75-
1,91 

Β’ 2,11 

Αξιοποίηση πρότερων γνώσεων 1,92-
1,94 

Α΄/Ε΄/ΣΤ΄ 
 

2,14/2,19/2,11 

Προώθηση  κριτικής σκέψης 1,94-
1,99 

ΣΤ΄ 2,09 

Προώθηση μουσικής δημιουργίας 1,94-
1,99 

Ε’ /ΣΤ’ 2,42/2,04 

 
Παρατηρείται ότι χαμηλότερα στην κλίμακα Likert βρίσκονται τα ειδικά κριτήρια της 
μουσικής σε ποσοστό 65% έως 85%, (Βλ, Σχήμα 1) 
 

 
Σχήμα 1.  Ειδικά κριτήρια για τα σχολικά εγχειρίδια μουσικής 

Ως προς την ομοιογένεια των εγχειριδίων σημειώνουμε τα εξής: τα εγχειρίδια της Ε΄ και ΣΤ΄ 
τάξης αποτιμώνται θετικότερα και στις τρεις ομάδες κριτηρίων. Έπονται τα εγχειρίδια της Α΄ 
και Β΄ με χαμηλότερες τιμές ως προς την διδακτική, μεθοδολογική και παιδαγωγική 
καταλληλότητα και ακολουθούν σε χαμηλότερη θέση τα εγχειρίδια της Γ/Δ τάξης (βλ. Σχήμα 
2,3 & 4) 
 

 
 

Σχήμα 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά εγχειριδίων Α’ έως ΣΤ’ τάξης 
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Σχήμα 3. Διδακτική – Μεθοδολογική καταλληλότητα εγχειριδίων Α’ έως ΣΤ’ τάξης 
 

 
 

Σχήμα 4. Παιδαγωγική καταλληλότητα εγχειριδίων Α’ έως ΣΤ’ τάξης 
 

Η εσωτερική διαφοροποίηση των εμπειριών και των εκτιμήσεων των συμμετεχόντων που 
διδάσκουν τα ίδια βιβλία ως προς την ιδιότητα τους δεν παρουσιάζει στατιστικά 
σημαντικές διαφορές (t = 0.055, sig = 0.913), σε αντίθεση με την προϋπηρεσία τους η 
οποία όσο αυξάνεται τόσο αρνητικότερα αποτιμούνται τα εγχειρίδια (χ2 = 13.046, sig = 
0.042)(βλ. Σχήμα 5). 
 

 
 

Σχήμα 5.  Διαφοροποίηση των απαντήσεων των συμμετεχόντων ως προς την προϋπηρεσία τους 
 
 
4. Συμπεράσματα-Συζήτηση 
Τα χαμηλά ποσοστά σχετικά το πλήθος και την ποικιλία του μουσικού ρεπερτορίου και 
ειδικότερα το τραγούδι, το σολφέζ, τις ακροάσεις έρχεται σε αντίθεση με τους στόχους του 
ΑΠΣ που τα εντάσσει στη εκτέλεση, και ακρόαση βασικούς άξονες της μουσικής μάθησης .  
Όμως στις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα παρατηρείται η σταδιακή μείωση της 
εξάσκησης στο τραγούδι, όπως επισημαίνεται  από τους Γρηγορίου, Κουρουπό, Κυπουργό 
και Μαραγκόπουλο (1983-1985). Η έλλειψη τραγουδιών ροής ειδικά από το εγχειρίδιο της 
Γ/Δ και του σολφέζ καταλογίζεται στα αρνητικά σχετικά με τη αξιολόγησή του εφόσον η 
ύπαρξη τους στα περιεχόμενα μάθησης, αποτελεί κριτήριο αξιολόγησής τους. Αυτό το 
μειονέκτημα χρεώνεται διπλά για το εγχειρίδιο της Γ/Δ επειδή χρησιμοποιείται για δύο 
σχολικές χρονιές. 
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Σε αρνητική θέση έτσι όπως αποδεικνύεται από τους χαμηλούς Μ.Ο. βρίσκονται και 
θέματα που σχετίζονται με τα Περιεχόμενα όπως το πλήθος των περιεχομένων μάθησης, η 
ακρίβεια του περιεχομένου μάθησης (Προσέγγιση, ανακολουθίες, επαναλήψεις και 
επικαλύψεις, σφάλματα, ανακρίβειες και παραλήψεις) και με τη Δομή και την Οργάνωση 
των κεφαλαίων όπως η λογική οργάνωση του κειμένου (παρουσίαση, διαίρεση σε 
κεφάλαια και υποκεφάλαια, περίληψη, εξάσκηση, ανακεφαλαίωση, αξιολόγηση), η 
έκταση των ενοτήτων ανάλογη με το εύρος και τη βαρύτητα του περιεχομένου και η 
κατεύθυνση ενότητας – κεφαλαίου σύμφωνη με τη σημασία του υπό συζήτηση θέματος. 
Και τα τέσσερα θέματα αποτελούν σημαντικά κριτήρια αξιολόγησης των εγχειριδίων, όπως 
επισημαίνεται από τη βιβλιογραφία. Ειδικότερα στο μάθημα της μουσικής που στο 
ωρολόγιο εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας καταλαμβάνει μόνο μία ώρα, το 
μειονέκτημα φέρνει τον εκπαιδευτικό σε δύσκολη θέση καθώς, προσπαθώντας να 
ξεπεράσει τις μεθοδολογικές αδυναμίες των εγχειριδίων, οδηγείται στο σχεδιασμό και 
δικού του εκπαιδευτικού υλικού υποκαθιστώντας πολλές φορές το ίδιο το εγχειρίδιο, όπως 
δηλώνει το 74,3% των συμμετεχόντων. Η δυσκολία των εκπαιδευτικών επιτείνεται από την 
έλλειψη επιμόρφωσης καθώς το 54,3% των συμμετεχόντων, δηλώνει ότι δεν έχει 
επιμορφωθεί στη χρήση των εγχειριδίων.  

Η διαθεματική προσέγγιση αποτέλεσε την καινοτομία των προγραμμάτων σπουδών 
οδηγώντας τους συντάκτες στη συγγραφή του Δ.Ε.Π.Π.Σ  πάνω στο οποίο στηρίχθηκαν και 
οι συγγραφείς των εγχειριδίων. Σε όλα τα εγχειρίδια για τους εκπαιδευτικούς, εκτός της 
Γ΄/Δ΄, επισημαίνονται οι θεμελιώδεις έννοιες της διαθεματικής προσέγγισης και σε 
ορισμένες περιπτώσεις υποδεικνύονται και διαθεματικές δραστηριότητες. Με αυτά τα 
δεδομένα οι χαμηλές τιμές του Μ.Ο. που είδαμε παραπάνω προβληματίζουν. Ανατρέχοντας 
στη συγγραφή του Δ.Ε.Π.Π.Σ μπορούμε να δικαιολογήσουμε την αρνητική άποψη των 
συμμετεχόντων, γιατί η διασύνδεση με άλλα διδακτικά αντικείμενα γίνεται με ασάφεια και 
οι ενδεικτικές διαθεματικές δραστηριότητες είναι λιγοστές έως ανύπαρκτες. Όπως 
επισημαίνει η Χρυσοστόμου (2005) η μουσική δεν αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστό και 
αναγκαίο διδακτικό αντικείμενο αλλά ως δευτερεύον χωρίς στόχους και γνωσιολογικό 
υπόβαθρο. Ακόμη η διάρθρωση του προγράμματος σε δύο μέρη (Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ) 
δημιουργεί πολυπλοκότητα εις βάρος του εκπαιδευτικού ο οποίος καλείται να την 
ξεπεράσει. Για άλλη μια φορά ο περιορισμένος χρόνος διδασκαλίας πιέζει τον 
εκπαιδευτικό, σε αυστηρή επιλογή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, συνέπεια της 
οποίας είναι ο παραγκωνισμός της διαθεματικής προσέγγισης και η μη εφαρμογή τελικά 
του Δ.Ε.Π.Π.Σ. Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνεται από τις απαντήσεις των 
συμμετεχόντων σε ερωτήσεις του Γ΄ μέρους του ερωτηματολογίου όπου το 34,3% μάλλον 
διαφωνεί στο ότι τα εγχειρίδια διευκολύνουν την αποτελεσματική εφαρμογή του Α.Π.Σ. και 
κατ’ επέκταση του Δ.Π.Π.Σ. και το 59,3% διαφωνεί στο ότι οι δραστηριότητες στα εγχειρίδια 
είναι κατάλληλες για την επίτευξη των στόχων όπως παρουσιάζονται στο Βιβλίο του 
Εκπαιδευτικού. 

Η προώθηση της μουσικής δημιουργικότητας αποτελεί έναν από τους βασικούς 
σκοπούς του μαθήματος της μουσικής αγωγής έτσι όπως διατυπώνονται στο Δ.Ε.Π.Π.Σ και 
στο Α.Π.Σ.. Τα χαμηλά ποσοστά στην τιμή του Μ.Ο. μπορεί να οφείλονται σε πιθανή μη 
αποσαφήνιση του όρου κατά τη διατύπωση στο ερωτηματολόγιο, η οποία πιθανόν να 
οδήγησε σε παρανόηση του ερωτήματος από τους συμμετέχοντες εφόσον η ίδια η έννοια 
της μουσικής δημιουργικότητας δεν είναι ακόμα οριοθετημένη. Πάντως πέρα από την 
παραπάνω πιθανή αιτιολογία, τα χαμηλά ποσοστά συμφωνούν με τα ευρήματα της 
έρευνας της Στεφανάκου (2009) όπου οι δημιουργικές δραστηριότητες είναι σε μεγάλο 
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ποσοστό λιγότερες από τις μη δημιουργικές με ποσοστό των τελευταίων στα εγχειρίδια της  
Γ΄/ Δ΄ και Ε΄ τάξης να αγγίζει το 70% . 

Η σαφήνεια και η διατύπωση διδακτικών στόχων ειδικότερα στη μουσικοπαιδαγωγική 
αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία μουσικοπαιδαγωγικών μεθόδων και συστημάτων. Η 
έρευνα των Κοκκίδου, Αθανασίου & Δημητριάδου (2009) σχετικά με τη διερεύνηση της 
στοχοθεσίας των συγκεκριμένων εγχειριδίων έφερε στο προσκήνιο την ύπαρξη 
δραστηριοτήτων σε ποσοστό 7,09% που χαρακτηρίζονται ως «ελλιπείς» και ένα μικρότερο 
ποσοστό μόλις 0,60% ως «ασαφείς». Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας επιβεβαιώνουν 
τα παραπάνω δεδομένα αλλά και τα επεκτείνουν καθώς δεν αναφέρονται μόνο σε 
δραστηριότητες αλλά γενικότερα στη διδακτική που υιοθετείται από τα συγκεκριμένα 
εγχειρίδια.  

Σχετικά με τη διαφορετική αποτίμηση των συμμετεχόντων σε σχέση με την προϋπηρεσία 
τους σημειώνουμε τα εξής: Κατά τεκμήριο οι συμμετέχοντες που έχουν ήδη προϋπηρεσία 
11-15 έτη, που αποτέλεσε το 47,14% του δείγματος, γνωρίζουν τα ζητήματα του κλάδου 
τους και έχουν περισσότερες απαιτήσεις από την πολιτεία, της οποίας η εκπαιδευτική 
πολιτική αποτυπώνεται στα εγχειρίδια. Η συγκεκριμένη ομάδα συμμετεχόντων κλήθηκε, 
επαναλαμβάνουμε χωρίς ή με ελλιπής επιμόρφωση, να διδάξει τα εγχειρίδια μετά από 3-7 
χρόνια υπηρεσίας. Οι πιθανότητες προσαρμογής τους στο νέο πλαίσιο ήταν περισσότερες 
από αυτούς με περισσότερα χρόνια, (16 και πάνω), οι οποίοι, πιθανόν δεν μπήκαν στη 
διαδικασία διδασκαλίας μέσα από τα εγχειρίδια και άρα η ικανότητα αποτίμησης των 
εγχειριδίων θα είναι περιορισμένη. 

Η μη διαφοροποίηση σχετικά με την ιδιότητα δεν είναι εύκολα ανιχνεύσιμη. Αυτό που 
γνωρίζουμε είναι ότι πιθανόν η εργασιακή σταθερότητα και η μακροχρόνια ενασχόληση με 
τα εγχειρίδια να οδηγεί τους συμμετέχοντες σε αυστηρότερη αποτίμηση των εγχειριδίων σε 
σύγκριση με τους αναπληρωτές που ειδικά αυτοί με μόλις δύο χρόνια πιθανόν να μην 
έχουν αποκρυσταλλωμένη άποψη για το εγχειρίδιο. Εκεί που θα πρέπει να εστιάσουμε 
είναι στο επίπεδο σπουδών των αναπληρωτών. Πρώτον για τη διδασκαλία του μαθήματος 
της μουσικής τα τελευταία 7 χρόνια (εγκύκλιος 64310/2008) καλούνται να διδάξουν 
εκπαιδευτικοί μόνο από τον «πανεπιστημιακό» χώρο. Κατά δεύτερον, όπως αναφέρει ο 
Σταύρου (2009, σελ 48), τα πανεπιστημιακά τμήματα μουσικών σπουδών, υπό την πίεση 
της πλειοψηφίας των αποφοίτων τους οι οποίοι επιθυμούν να διοριστούν στη δημόσια 
εκπαίδευση, έχουν κατοχυρώσει τα τελευταία χρόνια είτε μουσικοπαιδαγωγική 
κατεύθυνση, είτε τη διδασκαλία μαθημάτων ψυχολογίας, παιδαγωγικής, διδακτικής της 
μουσικής. Αυτό συνεπάγεται ότι οι σημερινοί αναπληρωτές μπορεί να είναι περισσότερο 
υποψιασμένοι σχετικά με τη μουσικοπαιδαγωγική και να μπορούν να αντιληφθούν θέματα 
που άπτονται της αποτίμησης σχολικών εγχειριδίων περισσότερο λόγω των σπουδών τους 
και όχι λόγω της προϋπηρεσίας τους. 

Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι σύμφωνα με τον Σταύρου (2007) η κατάρτιση των 
μουσικών που διδάσκουν στα σχολεία χρήζει ειδική έρευνα. Οι μεν «Ωδειακοί» 
εισερχόμενοι στην εκπαίδευση κλήθηκαν να διδάξουν ένα αντικείμενο που δεν γνωρίζουν 
με μόνο εφόδιο την «αυτομόρφωσή» τους γιατί το θεσμικό πρόγραμμα των ωδείων δεν 
περιλαμβάνει μαθήματα μουσικοπαιδαγωγικής ή διδακτικής της μουσικής. Οι δε 
«Πανεπιστημιακοί» αποφοιτούν από τμήματα μουσικών σπουδών με διαφορετικό 
προσανατολισμό και με διαφορετικό βαθμό ύπαρξης μαθημάτων ψυχολογίας, 
παιδαγωγικής, διδακτικής της μουσικής τα οποία δε συνιστούν πάντα κατεύθυνση. 
Εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα της απουσίας ανεξάρτητου τμήματος 
μουσικοπαιδαγωγικών. Η ύπαρξη ετερογενούς πληθυσμού ως προς τις σπουδές στον κλάδο 
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των μουσικών που αποτυπώνεται και στο δείγμα της παρούσας έρευνας, οδηγεί και σε 
ετερογένεια στην ποιότητα του παρεχόμενου μαθήματος της μουσικής και κατ’ επέκταση 
και σε ετερογένεια ως προς την αντίληψη για τη διδασκαλία μέσα από τα σχολικά 
εγχειρίδια. Με δεδομένη την έλλειψη επιμόρφωσης η ετερογένεια αναπαράγεται, 
κλονίζοντας την εκπαιδευτική πολιτική για το μάθημα της μουσικής. 

Εν κατακλείδι, μπορούμε να πούμε ότι η αποτίμηση των εν χρήσει εγχειριδίων του 
μαθήματος της μουσικής είναι πολύπλευρο ζήτημα και με ιδιαίτερες πτυχές που έχουν να 
κάνουν τόσο με τα ίδια τα εγχειρίδια όσο και με το κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον. Ωστόσο, 
από τα παραπάνω συμπεράσματα προκύπτει το αίτημα από τη γράφουσα, για 
επανασυγγραφή του εγχειριδίων της Γ΄/Δ΄ τάξης και αν όχι η επανασυγγραφή των 
υπολοίπων, σίγουρα η επανέκδοσή τους με σοβαρές βελτιώσεις σε πολλούς τομείς, βάση 
της αξιολόγησής τους από τους συμμετέχοντες της παρούσας έρευνας. Επειδή τα 
αποτελέσματα μπορούν να γενικευθούν στον πληθυσμό το αίτημα αποκτά μεγαλύτερη 
αξία. Επιτακτική κρίνεται η ανάγκη καθιέρωσης ειδικών κριτηρίων για τα εγχειρίδια 
μουσικής αγωγής. Σ’ ένα συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα όπως το ελληνικό, μπορεί 
τα σχολικά εγχειρίδια να γράφονται πριν από το δάσκαλο για το δάσκαλο, χωρίς να μπορεί 
να αντιδράσει, αλλά μπορεί να αντιδράσει κατά την εφαρμογή τους προς όφελος των 
μαθητών. 
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Περίληψη 
Ποιες καινοτομίες επέφερε το υπάρχον σχολικό βιβλίο στη διδασκαλία του μαθήματος της Φιλοσοφίας; Γιατί 
η εισαγωγή του στην εκπαιδευτική διαδικασία ανησύχησε εκπαιδευτικούς και μαθητές; Ποιες αδυναμίες του 
επισημαίνουν εκπαιδευτικοί και μαθητές; Ποιες αρχές προϋποτίθενται για τη διδασκαλία του; Ποιες μέθοδοι 
και τεχνικές διδασκαλίας θα ήσαν πιο κατάλληλες για να διδαχθεί; Ποιο υποστηρικτικό υλικό θα ήταν 
χρήσιμο; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα στα οποία θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε με την εισήγησή 
μας, προβαίνοντας συγχρόνως σε συνολική αποτίμηση του βιβλίου. Επιπλέον, αξιολογώντας τους στόχους του 
βιβλίου και συνδέοντάς τους με το Πρόγραμμα Σπουδών, θα εισηγηθούμε ορισμένες βασικές αρχές που κατά 
τη γνώμη μας θα πρέπει να διέπουν τη διδασκαλία του μαθήματος φιλοσοφίας. Στις προτάσεις μας θα 
ληφθούν υπ’ όψιν οι κυριότερες παιδαγωγικές και διδακτικές τάσεις για το μάθημα της φιλοσοφίας 
(ενδεικτικά: philosοphy for children, η τάξη της φιλοσοφίας ως κοινότητα έρευνας κ.λπ.). 
 
Λέξεις-κλειδιά: εγχειρίδια, φιλοσοφία, διδακτικές τεχνικές. 

  
1. Εισαγωγή 
Η μελέτη και η αξιολόγηση ενός σχολικού βιβλίου μπορεί να μας προσφέρει στοιχεία για 
τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεται στην εκπαίδευση το συγκεκριμένο μάθημα 
(Μοσχονάς, 1996 και 2007). Το υπάρχον σχολικό βιβλίο φιλοσοφίας (Βιρβιδάκης κ.ά, 2007), 
όταν εισήχθη στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δέχθηκε σφοδρή, και συχνά 
αντιφατική, κριτική από διάφορες πλευρές. Σήμερα, οκτώ χρόνια αργότερα και ύστερα από 
αρκετές περιπέτειες του ίδιου του μαθήματος της φιλοσοφίας, η αξιολόγησή μας για το 
βιβλίο μπορεί να είναι πιο νηφάλια και επομένως πιο γόνιμη, ιδιαιτέρως εφόσον 
αναμένεται αλλαγή Προγραμμάτων Σπουδών για τα μαθήματα του Λυκείου, την οποία 
ενδεχομένως θα ακολουθήσει και αλλαγή των σχολικών βιβλίων. 
 
2. Η ταυτότητα της έρευνας  
Κατά το σχολικό έτος 2015-2016 πραγματοποιήσαμε έρευνα με γενικό σκοπό να 
καταγραφούν οι απόψεις εκπαιδευτικών και μαθητών σε σχέση με το υπάρχον βιβλίο 
φιλοσοφίας. Ειδικοί στόχοι της έρευνας ήσαν: α) να διευρευνηθεί ο βαθμός  δυσκολίας του 
βιβλίου για μαθητές και εκπαιδευτικούς, β) να συγκεκριμενοποιηθούν εκ μέρους των 
μαθητών τα στοιχεία που διευκολύνουν ή δυσχεραίνουν τη μάθησή τους, καθώς και τα τα 
στοιχεία που διευκολύνουν ή δυσχεραίνουν τη διδασκαλία του μαθήματος από τους 
εκπαιδευτικούς, γ) να εξεταστεί εάν και σε ποιον βαθμό αξιοποιούνται κατά τη διδασκαλία 
του μαθήματος στοιχεία του βιβλίου, όπως: φιλοσοφικά ή οιονεί φιλοσοφικά κείμενα, 
εικόνες, ασκήσεις κ.λπ., δ) να προσδιοριστούν οι διδακτικές μέθοδοι και τεχνικές που 
χρησιμοποιούνται κατά τη διδασκαλία του μαθήματος.  

Το δείγμα της έρευνας αποτελούσαν 94 μαθητές της Β΄ Λυκείου και 17 εκπαιδευτικοί, 
όλοι από σχολεία της περιοχής Αιγιάλειας και Καλαβρύτων. Μολονότι ο αριθμός των 
συμμετεχόντων δεν ήταν αρκετά μεγάλος, ωστόσο ελήφθη μέριμνα ώστε το δείγμα να είναι 
αντιπροσωπευτικό, γι’ αυτό οι μαθητές προέρχονταν από σχολεία τόσο αστικά όσο και 
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ημιαστικά, και από τους εκπαιδευτικούς ορισμένοι διδάσκουν φέτος ή έχουν διδάξει κατά 
τα 3 τελευταία έτη το μάθημα της φιλοσοφίας με το συγκεκριμένο βιβλίο, ενώ κάποιοι 
έχουν διδάξει το μάθημα και με παλαιότερα σχολικά βιβλία. Για τους μεν μαθητές 
χρησιμοποιήθηκαν γραπτά ανώνυμα ερωτηματολόγια, στους δε εκπαιδευτικούς η έρευνα 
πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της ημιδομημένης συνέντευξης με ερωτηματολόγιο.  

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για τους μαθητές περιλαμβάνει: α) μια πρώτη 
ενότητα στην οποία ζητείται να καταγραφεί ο προσανατολισμός που έχουν επιλέξει (θετικές 
ή ανθρωπιστικές σπουδές), β) μια δεύτερη ενότητα με 1 κλειστού τύπου ερώτηση, η οποία 
συνοδεύεται από 2 ανοιχτού τύπου ερωτήσεις σχετικά με τον βαθμό ευκολίας ή δυσκολίας 
του βιβλίου, γ) μια τρίτη ενότητα με 4 κλειστού τύπου ερωτήσεις σχετικά με την αξιοποίηση 
στοιχείων του βιβλίου και με τις αξιοποιούμενες διδακτικές τεχνικές και δ) μια τελευταία 
ενότητα με 1 ανοιχτού τύπου ερώτηση σχετικά με το τι εκτιμούν ότι θα έπρεπε να 
περιλαμβάνει ένα σχολικό βιβλίο φιλοσοφίας. 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για τους εκπαιδευτικούς περιλαμβάνει: α) μια 
πρώτη ενότητα με 2 κλειστού τύπου ερωτήσεις σχετικές με τις σπουδές και τα έτη 
διδασκαλίας του μαθήματος, β) μια δεύτερη ενότητα με 2 κλειστού τύπου ερωτήσεις, 
καθεμιά από τις οποίες συνοδεύεται από 1 ανοιχτού τύπου ερώτηση σχετικά με τον βαθμό 
ευκολίας ή δυσκολίας του βιβλίου για τους ίδιους και τον εκτιμώμενο βαθμό ευκολίας ή 
δυσκολίας για τους μαθητές, γ) μια τρίτη ενότητα με 4 κλειστού τύπου ερωτήσεις σχετικά 
με την αξιοποίηση στοιχείων του βιβλίου και σχετικά με τις αξιοποιούμενες διδακτικές 
τεχνικές και δ) μια τελευταία ενότητα με 3 ανοιχτού τύπου ερωτήσεις σχετικά με τα θετικά 
σημεία και τις αδυναμίες του βιβλίου, όπου ζητείται και σύγκρισή του με προηγούμενα 
σχολικά βιβλία. 

Για την παρουσίαση των ευρημάτων χρησιμοποιούνται γραφήματα. 
 
3. Τα ευρήματα της έρευνας 
Από τους 94 μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα, οι 59 ήσαν θετικής και οι 36 
ανθρωπιστικής κατεύθυνσης. Από αυτούς, οι μαθητές προσανατολισμού θετικών σπουδών 
σε ποσοστό 50% και 5,35% απάντησαν ότι θεωρούν το βιβλίο «δύσκολο» και «πολύ 
δύσκολο» αντίστοιχα (βλ. εικόνα 1). Οι μαθητές προσανατολισμού ανθρωπιστικών 
σπουδών απάντησαν ότι θεωρούν το βιβλίο «δύσκολο» και «πολύ δύσκολο» σε ποσοστό 
46% και 13% αντίστοιχα (βλ. εικόνα 2). Στο σύνολο των μαθητών, 47,87% και 8,51% 
θεωρούν το βιβλίο «δύσκολο» και «πολύ δύσκολο» αντίστοιχα (βλ. εικόνα 3).  
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Εικόνα 1 
 

 
Εικόνα 2 

 

 
Εικόνα 3 

 
Από τα στοιχεία που δυσκολεύουν τους μαθητές σημειώνω: δυσκολονόητες πηγές, 

δυσνόητες έννοιες, έλλειψη χρονολογικού άξονα, ανισότητα στην ανάπτυξη των 
φιλοσοφικών ζητημάτων, φλυαρία στην ανάπτυξη ορισμένων ενοτήτων, αντιφατικότητα 
των φιλοσοφικών θεωριών. Κάποιοι λίγοι μαθητές αναφέρουν ότι η γλώσσα του βιβλίου 
και η σύνταξη τούς δημιουργούν δυσκολίες. Όσοι μαθητές γίνονται πιο συγκεκριμένοι 
βρίσκουν πιο απαιτητική την υποενότητα της αριστοτελικής λογικής και την υποενότητα 
που αναφέρεται στον εμπειρισμό. Πολύ ενδιαφέρουσα είναι η άποψη που διατυπώνεται 
από ορισμένους μαθητές ότι πολλά ζητήματα από όσα περιλαμβάνονται στην ύλη του 
βιβλίου είναι δυσκολονόητα, επειδή ακριβώς δεν τα συναντούν στην καθημερινή τους ζωή. 

Από τα στοιχεία που οι μαθητές θεωρούν ότι τους διευκολύνουν σημειώνω:  την ποικιλία 
των πηγών και την αφθονία των εικόνων, τα πολλά παραδείγματα που χρησιμοποιούνται 
υποστηρικτικά, τα ανακεφαλαιωτικά κείμενα. Σημαντικό είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλος 
βαθμός συμφωνίας σε σχέση με τα παραπάνω. στην πραγματικότητα, όσοι μαθητές 
βρίσκουν στο βιβλίο στοιχεία που τους διευκολύνουν συμφωνούν στο ποια είναι αυτά.  
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Σε ποσοστό 61% και 15% οι μαθητές δηλώνουν ότι οι διδάσκοντες αξιοποιούν  τις πηγές 
κατά το μάθημα «συχνά» και «πολύ συχνά» αντίστοιχα (βλ. εικόνα 4). Σε ποσοστό 46% και 
18% ότι αξιοποιούν τις εικόνες «συχνά» και «πολύ συχνά» αντίστοιχα (βλ. εικόνα 5). Σε 
ποσοστό 41% και 16% ότι επεξεργάζονται στην τάξη τις ερωτήσεις του βιβλίου «συχνά» και 
«πολύ συχνά» αντίστοιχα (βλ. εικόνα 6). Τέλος, σε ποσοστό 33% αναφέρουν ότι, για να 
υποβοηθήσουν τη διδασκαλία, οι εκππαιδευτικοί χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία, 40% 
ότι χρησιμοποιούν έργα τέχνης, μόλις 11% αναφέρουν οι χρησιμοποιούνται ταινίες στην 
ανάλυση των φιλοσοφικών ζητημάτων. Κανείς από τους εκπαιδευτικούς –απαντούν οι 
μαθητές- δεν έχει καλέσει κάποιον ειδικό για να συζητήσει μαζί τους και κανείς δεν έχει 
οργανώσει επισκέψεις σε χώρους φιλοσοφικού ενδιαφέροντος. Οι εκπαιδευτικοί δεν 
χρησιμοποιούν κανένα υποστηρικτικό εργαλείο στη διδασκαλία, δηλώνουν οι μαθητές σε 
ποσοστό 16% (βλ. εικόνα 7). 
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Εικόνα 6 

 

 
Εικόνα 7 

 
Τι περισσότερο θα ήθελαν οι μαθητές να περιλαμβάνει το βιβλίο; Γνώμες πνευματικών 

ανθρώπων, links, προτάσεις για ταινίες ή βιβλία, περισσότερες εικόνες, περισσότερα 
παραδείγματα. Εκτιμούν, επίσης, ότι απουσιάζει η αρχαία ελληνική φιλοσοφία, η 
ανατολική φιλοσοφία, ότι απουσιάζει ο προβληματισμός περί της θρησκείας, ο 
προβληματισμός για το θέμα του θανάτου, ο ιστορικός προσδιορισμός των φιλοσοφικών 
αναζητήσεων, βιογραφικά των φιλοσόφων, σχεδιαγράμματα, ενδεικτικές απαντήσεις στις 
ασκήσεις. Κάποιοι μαθητές βρίσκουν μεγάλη την έκταση της διδακτέας ύλης, ενώ 
ειδικότερα μαθητές προσανατολισμού θετικών σπουδών σημειώνουν ότι το μάθημα δεν 
έχει καμία χρησιμότητα στο δικό τους πεδίο. 

Οι εκπαιδευτικοί, με τη σειρά τους, εκτιμούν σε ποσοστό 48% και 15% ότι το βιβλίο είναι 
«δύσκολο» και «πολύ «δύσκολο» αντίστοιχα (βλ. εικόνα 8), και εντοπίζουν το πρόβλημα 
κυρίως στο γεγονός ότι ορισμένα κεφάλαια (χαρακτηριστικά αναφέρεται το 3ο κεφάλαιο) 
είναι πυκνογραμμένα και πολύ «θεωρητικά», και γι' αυτό αρκετά δύσκολα για μαθητές που 
δεν έχουν εξοικειωθεί με τις φιλοσοφικές έννοιες. Βρίσκουν, επίσης, ότι περιέχει 
«διάσπαρτο υπερφορτωμένο γνωστικό υλικό», με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση 
στους μαθητές, ενώ δυσνόητα θεωρούν και πολλά από τα φιλοσοφικά κείμενα (για κάποια 

πολύ συχνά: 
16%

συχνά: 41%

σπάνια: 33%

πολύ σπάνια: 
10%

Επεξεργασία ασκήσεων

Ψηφιακά 
εργαλεία: 

33%

Έργα τέχνης: 
40%

Ταινίες: 11%

Καμία: 16%

Διδακτικές τεχνικές 
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από αυτά αναφέρουν ότι είναι, επιπλέον, πολύ εκτεταμένα). Ενδιαφέρον είναι ότι οι 
εκπαιδευτικοί συνδέουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στη διδασκαλία του μαθήματος 
με το γεγονός ότι, κατά τη γνώμη τους, διαθέτουν ελλιπή επιστημονική κατάρτιση (κανείς 
από τους ερωτώμενους δεν είναι απόφοιτος φιλοσοφικού τμήματος) στο συγκεκριμένο 
γνωστικό αντικείμενο, πράγμα που συνεπώς σημαίνει ότι απαιτείται μεγάλη προετοιμασία 
και αναζήτηση, τονίζοντας συγχρόνως ότι τα προβλήματα μειώνονται μετά την πρώτη 
χρονιά διδασκαλίας του μαθήματος. Στα θετικά σημειώνουν ότι το βιβλίο συνδυάζει την 
απαραίτητη επιστημονική ορολογία με πλούσιο και εύχρηστο υλικό (κυρίως: εικόνες και 
πηγές), το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο από τον εκπαιδευτικό όσο και από τους 
μαθητές. Αναφέρονται, επίσης, στη λειτουργική δομή του βιβλίου (κεφάλαια και ενότητες 
σαφώς ταξινομημένα, εύχρηστο ευρετήριο ονομάτων και όρων), στην καταλληλότητα των 
ερωτήσεων, στη συνοπτικότητα των ανακεφαλαιωτικών πληροφοριών, στη λειτουργικότητα 
των εισαγωγικών κειμένων. 

 

 
Εικόνα 8 

 
Από τις απαντήσεις τους οι εκπαιδευτικοί φαίνεται πως αξιοποιούν σε μεγάλο βαθμό τις 

πηγές και τις εικόνες του βιβλίου, ενώ χρησιμοποιούν πολύ λιγότερο ψηφιακά εργαλεία, 
κινηματογραφικές ταινίες και καθόλου συνεντεύξεις ή επισκέψεις σε χώρους φιλοσοφικού 
ενδιαφέροντος. Οι ποσοστώσεις δεν διαφέρουν από εκείνες που διαμορφώνονται στην 
έρευνα μεταξύ των μαθητών. 
 
4. Κριτική που έχει ασκηθεί στο βιβλίο  
Περνώντας από τους αριθμούς στις λέξεις, το βιβλίο έχει κατηγορηθεί:  
• Ότι είναι γραμμένο χωρίς ενιαίες εννοιολογικές και μεθοδολογικές αρχές και ότι κλίνει 

προς φορμαλιστικές μεθόδους έρευνας οι οποίες, αν αξιοποιηθούν με αυστηρά 
πολιτικά και ιδεολογικά κριτήρια, εξυπηρετούν ταξικά συμφέροντα, αλλοιώνουν ή 
παραχαράσσουν την κοινωνική πραγματικότητα (ΠΕΦ, 2008). 

• ότι διαλύει και καταστρέφει κάθε ίχνος δημιουργικής ανησυχίας και αναζήτησης, 
επειδή δεν ορίζει ιστορικά, γενετικά και εξελικτικά πώς συγκροτούνται τα φιλοσοφικά 
ερωτήματα, αλλά και επειδή περιορίζεται σε μια επιλεκτική προβληματική, που 
βασίζεται στα ερωτήματα της αναλυτικής φιλοσοφίας (ΠΕΦ, 2014),   

• ότι υπηρετεί την ιδεολογία της αστικής τάξης, εφόσον οι πνευματικές εκφράσεις 
αποσυνδέονται από τους υλικούς όρους και τις κοινωνικές συνθήκες της παραγωγής 

εύκολο: 
37%

δύσκολο: 
48%

πολύ 
δύσκολο: 

15%

Βαθμός δυσκολίας (εκπ/κοί)
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τους, ενώ συγχρόνως επιδιώκεται να προσανατολιστεί η σκέψη των μαθητών στην 
κατεύθυνση υιοθέτησης της ιδεαλιστική οπτικής, πράγμα που αποδεικνύεται από την 
απουσία των υλιστών φιλοσόφων (και των σοφιστών, προστίθεται), αλλά και από τη 
σύνδεση των ιδεαλιστικών αρχών σκέψης με τη σύγχρονη επιστημονική έρευνα στον 
τομέα των θετικών επιστημών (Σπαχή, 2011), 

• ότι έχει σαφέστατα προβλήματα περιεχομένου και ιδεολογικής κατεύθυνσης, αφού 
προωθεί τις στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου για την εκπαίδευση, και γι’ αυτό 
απαιτείται η απόσυρσή του (ΟΛΜΕ-ομάδα ΣΥΝ, 2008).  

Το νέο βιβλίο, Αρχές Φιλοσοφίας της Β΄ Λυκείου κρίνεται πολύ αρνητικά, με βαθμολογία 
44,7%, από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι διατυπώνουν παράπονα ότι η ύλη δεν μπορεί να 
ολοκληρωθεί, διαπιστώνει σε πανελλαδική έρευνά της η ΟΛΜΕ (2008).  

Αν μπορούμε να συνοψίσουμε όσα έχουν καταλογιστεί στο βιβλίο, θα λέγαμε πως είναι: 
ιδεολογική μονομέρεια, δυτικοκεντρικός προσανατολισμός, νεοθετικιστική εμμονή και 
ακαδημαϊσμός.  

Σε αυτές τις κατηγορίες έχει απαντήσει μία εκ των συγγραφέων του βιβλίου, τόσο επί της 
ουσίας αλλά και τονίζοντας τον αντιδεοντολογικό χαρακτήρα των επιθέσεων (Τουρνά, 2009 
και 2014), για να λάβει εκ νέου απάντηση επί της απάντησής της από μέλη της ομάδας 
φιλοσοφίας της ΠΕΦ (2009), που εμμένουν στην άποψή τους για αυθαίρετη συγκρότηση 
των θεματικών κύκλων δίχως ενιαίο μεθοδολογικό κριτήριο και για μονοδιάστατη 
παρουσίαση των φιλοσοφικών ζητημάτων στο βιβλίο. Ωστόσο, ο πρόεδρος της ΠΕΦ 
(Στέφος, 2012) αναγνωρίζει ότι το βιβλίο καλύπτει, παρά τον αυξημένο βαθμό δυσκολίας 
του, ένα ευρύ φάσμα φιλοσοφικών θεμάτων, συναφών με τη σύγχρονη πραγματικότητα, 
περισσότερο επίκαιρων παρά ιστορικών, ώστε να αναδεικνύεται η κοινωνική διάσταση της 
φιλοσοφίας. 

Καταγράφουμε, επίσης, εδώ την άποψη της εκπαιδευτικού Μάρθας Π., στις 14 
Νοεμβρίου 2014, υπό τον πέλεκυ της Τράπεζας Θεμάτων, η οποία στο blog της αναφέρει 
σχετικά με το μάθημα της φιλοσοφίας Β' Λυκείου: «Το μάθημα απλώς πέθανε. Τέλος. Ήδη 
τα παιδιά μου έχουν αρχίσει να αγκομαχούν, ειδικά όταν είδαν τα θέματα. Ένα μάθημα 
προβληματισμού, όπου η επιλογή ύλης ήταν εντελώς ελεύθερη και την προσαρμόζαμε κάθε 
φορά στο επίπεδο της τάξης, έγινε επίσης μάθημα αποστήθισης. Τέρμα ταινίες 
φιλοσοφικού ενδιαφέροντος, τέρμα εξτρά εργασίες, τέρμα ελεύθερη συζήτηση. Οι 
διαμαρτυρίες μας έπεσαν απλώς στο κενό. Η τράπεζα θεμάτων είναι στον αυτόματο, ακόμη 
και αυτοί που την "γεμίζουν" δεν έχουν και πολλή ελευθερία κινήσεων...», αναγνωρίζοντας 
έμμεσα την αυξημένη ελευθερία και πρωτοβουλία που παρείχε το βιβλίο στους εκπ/κούς. 

Μια και είναι εξόχως δύσκολο να συμφωνήσουμε ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει 
ένα καλό σχολικό βιβλίο φιλοσοφίας, δεδομένου ότι οι απόψεις και οι απαιτήσεις του 
καθενός διαμορφώνονται με αφετηρία την υποδομή του και την εμπειρία του, αυτό που 
μπορούμε να αναμένουμε είναι απλώς μια συμφωνία αρχής, η οποία εν προκειμένω 
μοιάζει να μην υπάρχει.  

Δεν αμφισβητούμε τη βασιμότητα των αξιολογικών κρίσεων μαθητών και 
εκπαιδευτικών. υποστηρίζουμε, ωστόσο, ότι οι κρίσεις τους έχουν ως αφετηρία μια 
διαφορετική αντίληψη για τη διδασκαλία του μαθήματος, η οποία κατ’ ανάγκην επηρεάζει 
και το είδος του βιβλίου που την υποστηρίζει. Έχει μεγάλη σημασία ότι οι εκπαιδευτικοί 
που συμμετείχαν στην έρευνά μας, αλλά και πολλοί άλλοι που έχουν εκφράσει, δημόσια ή 
όχι, τις ενστάσεις τους για το βιβλίο, είναι απόφοιτοι τμημάτων στα οποία η φιλοσοφία δεν 
είναι το βασικό μάθημα, και πάντως διδάσκεται με εντελώς διαφορετική κατεύθυνση: 
ιστορική. Επίσης, τα σχολικά βιβλία, μέσω των οποίων οι εκπαιδευτικοί δίδαξαν τη 
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φιλοσοφία κατά τα προηγούμενα χρόνια, υιοθετούσαν κι αυτά την ίδια προσέγγιση 
(Δημητράκος, 1993. Ζωγραφίδης, 2002). Η συγκρότησή τους, λοιπόν, αλλά και η συνήθεια 
συγκρούεται με την ανανέωση στην προσέγγιση (συστηματική) την οποία προτείνει το 
συγκεκριμένο βιβλίο. 

 
5. Ένα βιβλίο φιλοσοφίας στο ... μυαλό μας και στην τάξη 
Η ζωηρή, αν και σε περιορισμένο κύκλο, συζήτηση που έγινε γύρω από το ισχύον σχολικό 
βιβλίο έθεσε εκ νέου το ζήτημα της συγγραφής και της χρήσης των διδακτικών βιβλίων εν 
γένει. Πώς γράφονται; Κυρίως, πώς χρησιμοποιούνται; Για απομνημόνευση; Ως βιβλία 
αναφοράς μέσα σε ένα περιβάλλον στο οποίο η αυθεντία του ενός και μοναδικού βιβλίο 
υπονομεύεται από την ύπαρξη άλλων βιβλίων, έντυπων ή ψηφιακών, τηλεοπτικών 
εκπομπών, κόμικς κ.λπ.; Και πώς συνδέεται το ένα ή το άλλο με τις πρακτικές της 
διδασκαλίας; 

Τελικά -και πιο συγκεκριμένα-, πώς θα ήταν ένα καλό σχολικό βιβλίο φιλοσοφίας;  
Αν υποθέσουμε ότι προσπάθεια του σχολείου είναι να εκπαιδεύσει πνευματικά 

αυτόνομα υποκείμενα, ενήμερα για την περιπλοκότητα του πραγματικού και ικανά στην 
αποτίμηση των παραμέτρων του σύγχρονου κόσμου (Αντωνοπούλου-Τρεχλή, 2013: 187), 
τότε ένα καλό σχολικό βιβλίο φιλοσοφίας θα έπρεπε να υπηρετεί αυτήν την κεντρική 
επιδίωξη. Έπειτα, θα έπρεπε να αποτελεί τη σύζευξη ανάμεσα στη φιλοσοφική προσέγγιση 
των ζητημάτων και στον παιδαγωγικά σημαντικό τρόπο διδασκαλίας τους. Κριτική σκέψη 
(critical thinking), αυτορρυθμιζόμενη μάθηση (self-regulated learning), διερευνητική 
μάθηση (inquiry-based learning), συνεργατική μάθηση (collaborative learning), ενεργητική 
μάθηση (learning by doing) κ.λπ. είναι οι πιο συγκεκριμένοι στόχοι μας, οι οποίοι 
συνάπτονται με την ίδια τη φύσης της φιλοσοφίας ως γνωστικού πεδίου. Να είναι οι 
μαθητές μας σε θέση να γεννούν νέες ιδέες, να τις φιλτράρουν εφαρμόζοντας την κριτική 
ανάλυση, και να τις χρησιμοποιούν, μέσω μιας διαδικασίας σχεδιασμού, ώστε να παράγουν 
ποιοτικά προϊόντα: προϊόντα υλικά ή προϊόντα αφηρημένα, δηλαδή ιδέες (Αντωνοπούλου-
Τρεχλή, 2014: 49-50). 

Σε πιο πρακτικό επίπεδο, ένα σχολικό βιβλίο φιλοσοφίας, αναγκαστικά εκλαϊκευτικό, αν 
και όχι απαραίτητα απλουστευτικό, θα όφειλε να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο σημεία. 
Κατ’ αρχάς, η εκλαΐκευση σημαίνει ότι σημαντικά φιλοσοφικά προβλήματα πρέπει να 
παρουσιαστούν με τρόπο απλό, να φανεί η σχέση τους με τη ζωή (Ferry, 2008: 16. 

Βιρβιδάκης, 2008) και να συζητηθούν πιθανές εναλλακτικές προτάσεις για τη λύση τους. 
Από την άλλη, θα όφειλε να τοποθετήσει όλα αυτά τα προβλήματα μέσα στον χρόνο, 
επισημαίνοντας τα κοινωνικά και ιστορικά συμφραζόμενα που τα δημιούργησαν αλλά και 
συνήργησαν στην εξέλιξή τους.    

Μια συντομότατη παρέκβαση σε αυτό το σημείο είναι απαραίτητη. Η ιδιαιτερότητα της 
φιλοσοφίας σε σχέση με άλλους γνωστικούς κλάδους, τη φυσική για παράδειγμα, είναι ότι, 
ακόμα και όταν αναφέρεται σε σκέψεις, σχολές ή ρεύματα του παρελθόντος, ακόμα και 
τότε δεν παύει να είναι φιλοσοφία. Κι αυτό γιατί μια φιλοσοφική θέση που διατυπώθηκε σε 
συγκεκριμένα συμφραζόμενα, ας πούμε η συνθετική προσέγγιση του Kant σχετικά με την 
πηγή της γνώσης, δεν εξαντλεί τις συνέπειές της στην εποχή της. Όλοι ξέρουμε ότι αυτή η 
φιλοσοφική θέση εξυπηρέτησε, τη στιγμή που διατυπώθηκε, τον σκοπό του Kant να 
υπερασπιστεί τη νευτώνεια κοσμοεικόνα που την απειλούσε ο ακραίος σκεπτικιστικός 
εμπειρισμός του Hume (η κανονικότητα που διέπει τη φύση δεν μπορεί, κατά τον Hume, να 
αποδειχθεί πως διαθέτει αντικειμενική υπόσταση, επειδή συνθέτουμε την παράστασή της 
στη βάση στοιχειωδών, ατομικών εντυπώσεων). Κι όμως, ακόμα κι όταν ο σκοπός δεν 
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υφίστατο ή όταν πλέον κατέστη σαφές πως η καντιανή θέση για την εποπτεία ήταν 
απολύτως μαχητή, και πάλι η θέση του Kant για τις a priori αρχές ως προϋποθετικές για τη 
συγκρότηση της εμπειρίας παραμένει επίκαιρη και ενδιαφέρουσα.   

Υπ’ αυτήν την έννοια, ένα σχολικό βιβλίο δεν μπορεί να υιοθετεί μια ακραία προσέγγιση, 
δηλαδή δεν μπορεί να μελετά αποκλειστικά φιλοσοφικά προβλήματα ούτε μπορεί να 
διδάσκει αποκλειστικά ιστορία της φιλοσοφίας. Το δεύτερο, κυρίως επειδή δεν διαθέτει τις 
αντικειμενικές προδιαγραφές μιας πλήρους και σύγχρονης, με την έννοια της ορθολογικά 
ανασυγκροτούμενης, επισκόπησης.  

Συγχρόνως, από την άποψη του προγράμματος σπουδών σκοπός είναι να αμβλυνθεί η 
εντύπωση ότι φιλοσοφία είναι απλώς και μόνον η ιστορία της και να εισαχθεί μια πιο 
επικαιροποιημένη (actualisante) ματιά πάνω σε αυτήν. Το παρόν βιβλίο ακολουθεί, λοιπόν, 
πρώτα-πρώτα τις προδιαγραφές που τίθενται από το πρόγραμμα σπουδών κι έπειτα τον 
γενικά παραδεκτό κανόνα για βιβλία του είδους (UNESCO, 2011: 51), περιλαμβάνοντας την 
κεντρική θεματική των διαφόρων περιοχών της φιλοσοφικής σκέψης (μεταφυσική, 
γνωσιολογία, ηθική, αισθητική, κ.λπ.) με ταυτόχρονη αναφορά στις απαντήσεις που 
έδωσαν επί των θεμάτων αυτών συγκεκριμένοι φιλόσοφοι. Και, άρα, πλάι στη θεματική 
διαπραγμάτευση, δεν λείπουν και οι κλασικοί τρόποι κατηγοριοποίησης και συσχέτισης: 
αναφορά σε σχολές ή ρεύματα ή σε συγκεκριμένες αντιπαραθέσεις. Είναι δε σκόπιμο να 
αναφερθεί ότι οι διαμαρτυρίες των εκπαιδευτικών για την έλλειψη χρονικού άξονα 
οδήγησε τους συγγραφείς στο να αναρτήσουν στο τότε Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σχετικό 
χρονολόγιο. 

Επιπλέον, πράγμα για το οποίο υπάρχει συμφωνία: η φιλοσοφία διδάσκεται με 
αφετηρία τα φιλοσοφικά ή οιονεί φιλοσοφικά κείμενα, τα οποία μπορούν να 
κινητοποιήσουν το ενδιαφέρον και να ενεργοποιήσουν τη σκέψη των μαθητών. Το υπάρχον 
βιβλίο, όπως παρατηρούν μαθητές και εκπαιδευτικοί, αποταμιεύει έναν μεγάλο αριθμό 
κειμένων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν επιλεκτικά από τους διδάσκοντες.  

Εντυπωσιακό είναι και το εικαστικό υλικό που ενσωματώνεται. Με άλλα λόγια, το βιβλίο, 
ένα «παραδοσιακό» μέσο διδασκαλίας, αν το συγκρίνουμε με τα πολυμεσικά λογισμικά τα 
οποία χρησιμοποιούνται πλέον ευρέως –ή θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν- στη 
διδασκαλία, πληροί μια προϋπόθεση η οποία δεν ήταν μόνο αναμενόμενη αλλά και 
επιθυμητή από όσους διδάσκουν το μάθημα: είναι σε ευρεία έκταση πολυτροπικό. Δηλαδή, 
εκφράζεται σε- και ενσωματώνει έναν νέο αφηγηματικό, μη λεκτικό, τρόπο, ανθολογώντας 
μεγάλο αριθμό εικόνων. Έτσι, το κείμενο ως διδακτικό υλικό έχει απωλέσει την 
αποκλειστικότητα της παραγωγής γνώσης, αφού δικαιώματα διεκδικούν και οι εικόνες, τις 
οποίες εμείς οι δάσκαλοι καλούμαστε να διαχειριστούμε, ωστόσο συχνά αναλφάβητοι 
οπτικά. Το εικονιστικό αυτό υλικό δεν έχει χαρακτήρα απλώς διακοσμητικό ή 
πληροφοριακό, αλλά και λειτουργικό, με την έννοια ότι ο δάσκαλος μπορεί να βοηθήσει 
τους μαθητές του να ξεκινήσουν από τις εικόνες για να φτάσουν στο κείμενο ή από το 
κείμενο να καταλήξουν στις εικόνες, με σκοπό και στις δυο περιπτώσεις τη βαθύτερη 
κατανόηση του τρόπου της φιλοσοφίας. 

Το επόμενο που θα μας απασχολήσει είναι τι πρέπει να είναι ικανοί να κάνουν οι 
μαθητές μας στο πεδίο της κριτικής σκέψης (Facione, 1989) έχοντας διδαχθεί φιλοσοφία 
από το συγκεκριμένο βιβλίο. Καταγράφουμε, λοιπόν: 
• Να θέτουν κατάλληλες ερωτήσεις και να απαντούν κατάλληλα σε ερωτήσεις, 
• Να διασαφηνίζουν όρους μέσα σε συγκεκριμένα (φιλοσοφικά) συμφραζόμενα, 
• Να ανακαλύπτουν και να εξηγούν τις λογικές σχέσεις μεταξύ ιδεών/θεωριών, 
• Να προσδιορίζουν, να κατασκευάζουν, να συγκρίνουν και να αποτιμούν επιχειρήματα, 
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• Να ανιχνεύουν ασυνέπειες και λάθη σε συλλογισμούς, 
• Να αναπτύσσουν και να υπερασπίζονται μία θέση πάνω σε κάποιο ζήτημα, 
• Να συζητούν διάφορα αμφιλεγόμενα θέματα με τρόπο τεκμηριωμένο, 
• Να παίρνουν αποφάσεις σε διλημματικά ζητήματα, 
• Να επιλύουν προβλήματα με τρόπο συστηματικό, 
• Να προβληματίζονται σχετικά με τον τρόπο αιτιολόγησης των πεποιθήσεων και των 

αξιών ενός ατόμου, 
• Να προβληματίζονται σχετικά με τον τρόπο αιτιολόγησης των δικών τους πεποιθήσεων 

και αξιών. 
Όλα τα παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν μέσα στο περιβάλλον μιας τάξης με τα 

χαρακτηριστικά της κοινότητας έρευνας (Splitter & Sharp, 1995), όπου οι μαθητές 
μαθαίνουν να ακούν και να σέβονται ο ένας τον άλλον. να ερευνούν τις πεποιθήσεις και τις 
αξίες των άλλων και να αναπτύσσουν τις δικές τους απόψεις. να διατυπώνουν με σαφήνεια 
τη σκέψη τους. να ενεργούν πιο υπεύθυνα και να λαμβάνουν αιτιολογημένες αποφάσεις. 
Να αναπτύσσουν εν τέλει σύνθετη σκέψη, αυτήν που περιγράφεται με τα γνωστά τρία 
«Cs»: 
α) κριτική σκέψη (critical thinking), την οποία ο Lipman χαρακτηρίζει πρωτίστως αυτο-
διορθωτική, 
β) δημιουργική σκέψη (creative thinking), που αναφέρεται στη φαντασία και στη 
δημιουργία νέου νοήματος και 
γ) συναισθηματική σκέψη (caring thinking), που σχετίζεται με τις αξίες και τα 
συναισθήματα, ιδιαιτέρως με την ενσυναίσθηση. 

Η κοινότητα έρευνας, μια περιοχή ελευθερίας μέσα στην οποία οι μαθητές αποφασίζουν 
τι θα συζητήσουν και έχουν την άνεση να εκφράσουν ανοιχτά τις απόψεις τους, συνιστά εν 
τέλει ένα πολύ ευέλικτο πλαίσιο για την καλλιέργεια της σκέψης μέσω καθοδηγούμενου 
διαλόγου (Ord, 2006: 94). Ο ρόλος του δασκάλου για τη διασφάλιση αυτής της ελευθερίας 
είναι πολύ σημαντικός, επειδή είναι ενδεχόμενο ορισμένα από τα μέλη της κοινότητας να 
αποδεχθούν χωρίς έλεγχο τη γνώμη των άλλων. Ο δάσκαλος αποσύρεται σταδιακά, όμως οι 
παρεμβάσεις του, όποτε απαιτούνται, είναι περισσότερο δομημένες, αφού εισάγει και 
ενθαρρύνει η χρήση διάφορων τύπων σκέψης και εξασφαλίζει την ελευθερία έκφρασης των 
διαφορετικών απόψεων. 

Η διδασκαλία της φιλοσοφίας που θεωρεί την τάξη ως κοινότητα έρευνας είναι, 
σύμφωνα με τον Lipman (1998), μια έμπρακτη «έκφραση των δημοκρατικών αξιών», ένας 
«μικρόσκοσμος δημοκρατίας» (Lipman, 1998: 25), που χαρακτηρίζεται μόνον από αυτο-
ρύθμιση και αυτο-διόρθωση.  

   
6. Συμπέρασμα 
«Κατά τη γνώμη μου, το πιο ενδιαφέρον πράγμα σε ολόκληρο τον κόσμο είναι το να 
σκεφτόμαστε. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα που είναι πολύ σημαντικά και 
θαυμαστά, όπως ο ηλεκτρισμός, ο μαγνητισμός, η βαρύτητα. [...] Αν σκεφτόμαστε για τον 
ηλεκτρισμό, θα τον καταλάβουμε καλύτερα, αλλά όταν σκεφτόμαστε για το να 
σκεφτόμαστε, φαίνεται ότι θα καταλάβουμε τους εαυτούς μας καλύτερα». Θα μπορούσαμε 
να πούμε ότι αυτά τα λόγια του μικρού Harry Stottlemeier (Lipman, 1974) περικλείουν το 
νόημα του να διδάσκουμε τους μαθητές φιλοσοφία, δηλαδή να τους διδάσκουμε να 
φιλοσοφούν. 
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Περίληψη 
Η συγκεκριμένη εργασία βασίζεται σε γνωστικές περιοχές των μαθημάτων της Κοινωνικής και Πολιτικής 
Αγωγής της ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Το περιεχόμενό της διαμορφώθηκε βάσει του ισχύοντος 
Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών και του Διαθεματικού Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών (Α.Π.Σ.- 
Δ.Ε.Π.Π.Σ.). Αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο, το οποίο επικεντρώνεται στη διδακτική 
ενότητα «Δυσκολίες που αντιμετωπίζει η οικογένεια» του σχολικού εγχειριδίου της Κοινωνικής και Πολιτικής 
Αγωγής. Στόχος του διδακτικού σεναρίου είναι η καλύτερη κατανόηση εκ μέρους των μαθητών της σημασίας 
της αρμονικής συνύπαρξης μεταξύ των μελών της οικογένειας και της αντιμετώπισης των προβλημάτων τα 
οποία μπορεί να ανακύψουν κατά καιρούς στο πλαίσιό της. Σημαντική είναι και η δυνατότητα διάκρισης εκ 
μέρους των μαθητών της σημασίας των κανόνων κοινωνικής συμπεριφοράς, καθώς και η σχέση τους με το 
θεσμό του γάμου και της οικογένειας. Η κριτική σκέψη είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς και η 
συνειδητοποίηση της διαφορετικότητας. Στην επίτευξη των παραπάνω συμβάλλουν διάφορες εκπαιδευτικές 
βιωματικές ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για το συγκεκριμένο 
διδακτικό σενάριο έχει ως βάση τις αρχές του δομικού εποικοδομισμού του Piaget, της ανακαλυπτικής 
μάθησης του Bruner και τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις του Vygotsky. Η συγκεκριμένη ενότητα 
συνδέεται διαθεματικά με τις γνωστικές περιοχές της Γλώσσας, της Ιστορίας, της Γεωγραφίας, των 
Θρησκευτικών, της Αισθητικής Αγωγής και της Τεχνολογίας. Η υλοποίηση του συγκεκριμένου Project 
προϋποθέτει τη συμμετοχή όλων των μαθητών, έτσι ώστε η διδασκαλία να διαμορφώνεται και να διεξάγεται 
από όλους τους συμμετέχοντες. Κάθε μαθητής γίνεται συνεργάτης στη μάθηση και βρίσκεται στο επίκεντρο 
της όλης διαδικασίας, κατανοώντας τη λειτουργία του θεσμού της οικογένειας και θέση του ίδιου στο 
κοινωνικό συγκείμενο.  
 
Λέξεις -κλειδιά: οικογένεια, δυσκολίες, αντιμετώπιση, δικαιώματα, υποχρεώσεις, ρόλοι   

 
1. Εισαγωγή 
Η οικογένεια είναι ένας πανάρχαιος θεσμός, καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη του 
ανθρώπινου είδους. Στις μέρες μας οι υποστηρικτές των οικογενειακών αξιών θεωρούν ότι η 
οικογένεια διαλύεται. Τα επιχειρήματα εστιάζουν κυρίως στις μεταβολές που έχουν λάβει χώρα τις 
τελευταίες δεκαετίες και αφορούν στα αυξημένα ποσοστά διαζυγίων και στην ελευθεριότερη στάση 
απέναντι στη σεξουαλικότητα. Όμως, μέσω της μελέτης της σχετικής με το θέμα βιβλιογραφίας, 
προκύπτει πως η οικογένεια, ως θεσμός κοινωνικός, αλλάζει και μεταβάλλεται ανάλογα με τις 
κοινωνικές συνθήκες (Goode, 1963; Stone, 1977; Giddens, 2009; Νοβα-Καλτσούνη, 2004).  

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι μέσω της διδασκαλίας της θεματικής ενότητας της 
Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η οικογένεια να 
καταστεί σαφές στους μαθητές πως η κοινωνία αλλάζει, μεταβάλλεται και ότι κάθε αλλαγή της 
κοινωνίας επιφέρει μεταβολές στους θεσμούς της. Μέσω της συζήτησης (καταιγισμός ιδεών) και της 
ανάγνωσης κειμένων (καλλιέργεια Φιλαναγνωσίας) επιδιώκεται να γνωρίσουν και να κατανοήσουν 
οι μαθητές τις διάφορες μορφές της οικογένειας, καθώς και τις τυχόν δυσκολίες που μπορεί να 
εμφανιστούν στο οικογενειακό πλαίσιο, μέσω της ταυτόχρονης σύνδεσής τους με τα προβλήματα 
που καλείται να αντιμετωπίσει η κοινωνία. Περαιτέρω κρίνεται σημαντικό να συνειδητοποιήσουν οι 
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μαθητές ότι υπάρχουν λύσεις αποτελεσματικές για τα προβλήματα που ανακύπτουν σε κάθε 
οικογένεια και ότι το κράτος (ως όλον) υποστηρίζει με διάφορους φορείς την οικογένεια.    
 
2. Μελετώντας τον θεσμό της οικογένειας  
Μελετώντας τον θεσμό της οικογένειας στην πάροδο των χρόνων διαπιστώνονται σημαντικότατες 
αλλαγές που επηρέασαν τη μορφή και τη λειτουργία της στον ευρωπαϊκό χώρο και την Ελλάδα από 
τη δεκαετία του 1960 μέχρι σήμερα και αναφέρονται συνήθως ως «κρίση του θεσμού της 
οικογένειας» (Παπαδιώτη, 1995; Σαρδέλης, 1998; Νόβα-Καλτσούνη, 2004; Sayres, 2004; Berger & 
Berger, 2004). Αυτή η κρίση γίνεται αισθητή κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα (Σαρδέλης, 1998) και 
σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την παρατήρηση μιας γενικής απαξίωσης των ατόμων απέναντι στο 
θεσμό του γάμου (Singly, 1996) αλλά όχι ως απογοήτευση από τον θεσμό του γάμου αυτού 
καθαυτού (Giddens, 2009). Είναι πολύ δύσκολο να δοθεί μια συγκεκριμένη απάντηση όμως για το 
αν και κατά πόσο ο θεσμός της οικογένειας διανύει όντως στις μέρες μας σοβαρή κρίση ή αν 
πρόκειται για μεταβολές που σχετίζονται και με τις αλλαγές στην κοινωνία. Για παράδειγμα, αν 
εξετάσει κανείς την οικογένεια σήμερα παρατηρεί ότι οι σχέσεις παιδιών και γονέων είναι πολύ πιο 
χαλαρές σε σχέση με το παρελθόν. Συχνά μάλιστα παρατηρείται και ιδεολογικό χάσμα μεταξύ τους. 
Η γυναίκα-μητέρα-σύντροφος δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν. Πλέον είναι εργαζόμενη και 
αμειβόμενη, παντρεύεται συνειδητά και με δική της βούληση, δεν διστάζει να χωρίσει αν το 
θεωρήσει απαραίτητο και συχνά αποφασίζει να τεκνοποιήσει χωρίς να είναι παντρεμένη 
(Παπαδιώτη, 1995; Σαρδέλης, 1998; Νόβα-Καλτσούνη, 2004). Τα νέα άτομα από την άλλη, 
συγκριτικά με το παρελθόν αποφασίζουν πολύ πιο εύκολα να παντρευτούν γεγονός που συνάδει 
και με την εύκολη διάλυση του γάμου άρα και τη ραγδαία αύξηση της έκδοσης διαζυγίων 
(Χατζηχρήστου, 1999). Οι γρήγοροι ρυθμοί ζωής στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις, η κρίση των 
παραδοσιακών θεσμών και των αξιών, η έλλειψη ιδανικών ουμανιστικού χαρακτήρα, οδηγούν στη 
χαλάρωση των οικογενειακών δεσμών και στερούν από τα μέλη της οικογένειας συγκεκριμένα 
καθοριστικής σημασίας σημεία αναφοράς. Ορισμένοι μάλιστα υποστηρίζουν, πως ο λόγος που έχει 
μειωθεί σημαντικά η επιρροή της οικογένειας, τόσο προς τα μέλη της, όσο και προς την ίδια την 
κοινωνία, είναι η άμβλυνση των παραδοσιακών αξιών και η απώλεια των λειτουργιών που ασκούσε 
παραδοσιακά η οικογένεια (Ogburn, 1933; Quale, 1988; Σαρδέλης, 1998). 

Από την άλλη πλευρά οι κοινωνικοί ιστορικοί υποστηρίζουν ότι η οικογένεια δεν διέρχεται κρίση. 
Υπάρχουν σημαντικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι η οικογένεια παραμένει αναντικατάστατος 
θεσμός λόγω συγκεκριμένων λειτουργιών που ασκεί, όπως τεκνοποίηση, φροντίδα και 
συναισθηματική ασφάλεια. Η οικογενειακή θαλπωρή επηρεάζει θετικά στον ψυχισμό του 
ανθρώπου και η ύπαρξη ενός καλού οικογενειακού περιβάλλοντος, η ανάπτυξη διαπροσωπικών 
σχέσεων είναι ένας σημαντικός παράγοντας, που προστατεύει ιδιαίτερα τον άνθρωπο από τον 
σύγχρονο τρόπο ζωή (Uhlenberg, 1978; Bane, 1976; Kain, 1990; Σαρδέλης,1998; Ζαφειροπούλου, 
2003). 

Αναφορικά με την ελληνική πραγματικότητα, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι η οικογένεια 
αναπτύσσει πολύ στενούς δεσμούς μεταξύ των μελών της. Μάλιστα, ακόμη και σε κρίσιμες εποχές, 
όπως αποδεικνύουν οι έρευνες, εκπληρώνει με πολύ αποτελεσματικό και ικανοποιητικό τρόπο τις 
όποιες ανάγκες των μελών της, είτε αυτές είναι συναισθηματικής είτε πρακτικής φύσεως Όσο και να 
αλλάζει η σύγχρονη ελληνική οικογένεια, ουσιαστικά διατηρεί βασικά χαρακτηριστικά της 
εκτεταμένης οικογένειας (Γεώργας, 1998; Κατάκη, 1998; Παπαδιώτη, 2000; Νόβα-Καλτσούνη, 2004).  
 
3. Σχέδιο διδασκαλίας   
Στο πλαίσιο της παραπάνω τοποθέτησης παραθέτουμε ένα σχέδιο διδασκαλίας που αφορά στην 
ενότητα «Δυσκολίες που αντιμετωπίζει η οικογένεια» του σχολικού εγχειριδίου της Κοινωνικής και 
Πολιτικής Αγωγής της Στ΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου. Το συγκεκριμένο σχέδιο μαθήματος δίνει 
έμφαση στην καλύτερη κατανόηση εκ μέρους των μαθητών της σημασίας του θεσμού της 
οικογένειας, των προβλημάτων που μπορεί να εμφανιστούν με την πάροδο του χρόνου και πώς 
αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, τόσο με τη συμβολή της ίδιας της οικογένειας, 
όσο και της ευρύτερης κοινωνίας. Το μάθημα συνδέεται διαθεματικά με τα γνωστικά αντικείμενα 
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της Γλώσσας, της Ιστορίας, της Γεωγραφίας, των Θρησκευτικών και της Αισθητικής Αγωγής (Σχήμα 
1).  
 
 

 
Σχήμα 1 

 
Απευθύνεται στους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης, αλλά μπορεί να αξιοποιηθεί και μικρότερες τάξεις (Δ΄ και 
Ε΄), δεδομένου ότι η κοινωνική και πολιτική παιδεία, διαχέεται διαθεματικά σε όλες τις τάξεις του 
δημοτικού με προσαρμοσμένες τις δραστηριότητες της διδασκαλίας στο γνωστικό, γλωσσικό και 
συναισθηματικό επίπεδο των μαθητών (ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ). 

Για την επιτυχία του σχεδίου μαθήματος σημαντική είναι η αξιοποίηση της προϋπάρχουσας 
γνώσης των μαθητών σχετικά με το θεσμό της οικογένειας. Κατά τη διδασκαλία και υπό την 
καθοδήγηση του εκπαιδευτικού αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες (ηλεκτρονικός υπολογιστής), η 
δυναμική της εργασίας σε ομάδες και του διαλόγου, όπου κάθε μαθητής εκφράζεται ελεύθερα σε 
σχέση με τα υπό συζήτηση θέματα.  

Κεντρικός άξονας του συγκεκριμένου σχεδίου μαθήματος είναι η περιγραφή, ανάλυση και 
ανάδειξη του θεσμού της οικογένειας, καθώς και των προβλημάτων που μπορούν να ανακύψουν 
κατά καιρούς στο πλαίσιο λειτουργία της, ώστε οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της 
οικογένειας, ότι είναι πολύ πιθανό να εμφανιστούν δυσκολίες -είτε μικρές είτε μεγάλες- και να 
ευαισθητοποιηθούν απέναντι σε όσους τις βιώνουν και καλούνται να τις αντιμετωπίσουν. Οι 
μαθητές εξοικειώνονται με τη διαδικασία της συνεργασίας, του εποικοδομητικού διαλόγου στο 
πλαίσιο της αμοιβαιότητας και του σεβασμού του άλλου, καλλιεργούν αισθήματα προσωπικής και 
συλλογικής ευθύνης ως μέλη μιας ομάδας. Διαμορφώνουν και υιοθετούν αξίες, στάσεις και 
συμπεριφορές που θα τους επιτρέψουν να λειτουργήσουν ως χρήσιμα και ενεργά μέλη της 
οικογένειάς τους. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουν στην ουσιαστική εξέλιξη της.  

Το συγκεκριμένο σχέδιο μαθήματος έχει διάρκεια δύο διδακτικών ωρών, εκ των οποίων μιάμιση 
ώρα αφιερώνεται στη μετάδοση της νέας γνώσης στους μαθητές, στις δραστηριότητες του σχολικού 
εγχειριδίου, στη συζήτηση θεμάτων που ενδέχεται να προκύψουν από αυτές και στην εξαγωγή 
συμπερασμάτων. Ο υπόλοιπος χρόνος αφιερώνεται στην αξιολόγηση του μαθήματος, την ανάγνωση 
και σχολιασμό λογοτεχνικού κειμένου και τον σχολιασμό αφίσας από τους μαθητές. Η διαμόρφωση 
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του συγκεκριμένου σχεδίου μαθήματος στηρίζεται στον δομικό εποικοδομητισμό του Piaget, στην 
ανακαλυπτική μάθηση του Bruner και τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης του Vygotsky 
(Κοσσυβάκη, 2002; Ματσαγγούρας, 2008).    

Πιο αναλυτικά, αφόρμηση για την έναρξη του μαθήματος μπορεί να αποτελέσει ένα 
οποιοδήποτε σχετικό περιστατικό με αναγωγή σε όρους της οικογένειας. Στη δική μας περίπτωση 
χρησιμοποιήθηκε ένα γεγονός που συνέβη το ίδιο πρωί κατά τη διάρκεια της προσευχής. Ένα 
περιστέρι, τραυματισμένο, το οποίο είχε πέσει στην αυλή του σχολείου, και οι μαθητές το είχαν 
«υιοθετήσει», πέθανε. Το περιστατικό έγινε η αφορμή για μια συζήτηση σχετικά με την οικογένεια. 
Μέσω κατάλληλων ερωτήσεων, οι μαθητές επαναφέρουν στη μνήμη τους όσα στοιχεία σχετικά με 
τον θεσμό της οικογένειας γνωρίζουν, και ακολουθεί συζήτηση τόσο για τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της όσο και για τις δυσκολίες που μπορεί κατά καιρούς να αντιμετωπίσει 
(καταιγισμός ιδεών). Οι μαθητές χαρακτηρίζουν με μια λέξη ο καθένας τι σημαίνει «Οικογένεια». 
Στον τελευταίο μαθητή συγκεντρώνονται 18 λέξεις (όσοι και οι μαθητές της τάξης) που ορίζουν, 
σύμφωνα με το σύνολο της τάξης, την οικογένεια.  

Εστιάζοντας στον τίτλο του μαθήματος, καθώς και στις δύο σχετικές εικόνες που ακολουθούν 
(Εικ. 1) οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν πώς μπορεί να νιώθει το κάθε πρόσωπο στις εικόνες, 
καθώς και να αιτιολογήσουν την απάντησή τους.  

 

 
Εικ. 1 

Με αφορμή το κείμενο του σχολικού εγχειριδίου για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η 
οικογένεια και τις συγκρούσεις που μπορεί να προκύψουν, καθώς και τον τρόπο αντιμετώπισής των 
(σελ. 14) ακολουθεί συζήτηση που εστιάζει στη διάκριση μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών 
παραγόντων που προκαλούν δυσκολίες και τριβές στα μέλη της οικογένειας με ενδεικτικά 
παραδείγματα. Στη συνέχεια το θέμα της συζήτησης μετατοπίζεται στους τρόπους με τους οποίους 
αυτές οι δυσκολίες και τριβές μεταξύ των μελών της οικογένειας μπορούν να αντιμετωπιστούν 
αποτελεσματικά. Οι μαθητές καλούνται να προτείνουν και οι ίδιοι λύσεις, αιτιολογώντας κάθε φορά 
την άποψή τους, ενώ η νέα γνώση εμπεδώνεται με την αντίστοιχη δραστηριότητα του σχολικού 
εγχειριδίου. Η συγκεκριμένη άσκηση δίνει τη δυνατότητα να παίξουμε ένα παιχνίδι ρόλων με 
πρωταγωνιστές τους ίδιους τους μαθητές, που υποδύονται με τυχαίο τρόπο τα πρόσωπα της 
άσκησης και με τον διάλογο και τον προβληματισμό που ακολουθεί αξιολογείται η γνώση που 
αποκόμισαν οι μαθητές. 

Στη συνέχεια, ακολουθεί συζήτηση σχετικά με το διαζύγιο των γονέων με αναφορά στις 
συνέπειες αλλά και στους τρόπους με τους οποίους το κράτος επιχειρεί να βοηθήσει την οικογένεια 
να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα προβλήματα που προκαλούνται. Η νέα γνώση που παρέχεται 
αναφέρεται στον ρόλο των οικογενειακών συμβούλων και των κέντρων στήριξης της οικογένειας. 
Με τη συμβολή του ηλεκτρονικού υπολογιστή και μέσω της περιήγησης στο διαδίκτυο, η νέα γνώση 
εμπεδώνεται καλύτερα χάρη στην ανάκτηση συγκεκριμένων ιστοσελίδων των φορέων στήριξης της 
οικογένειας που προτείνει ο εκπαιδευτικός. Προς την ολοκλήρωση της διδασκαλίας, 
πραγματοποιείται η δραστηριότητα του σχολικού εγχειριδίου διαμορφώνοντας ανά ομάδες των δύο 
ατόμων ένα πλαίσιο συζήτησης γύρω από προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν σε κάθε 
οικογένεια ανάλογα με τις συνθήκες που βιώνει. Ύστερα και από την ανάγνωση και τον σχολιασμό 
της περίληψης και ανακεφαλαίωσης του μαθήματος, οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν με 
επιχειρήματα (ανατροφοδότηση) σε κάποιες σχετικές με το μάθημα ερωτήσεις, προκειμένου να 
ανιχνευτεί και η εμπέδωση της γνώσης.  
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Στη συνέχεια και για να αποφορτιστεί το κλίμα έντονης εργασίας που διαμορφώνεται κατά τη 
μαθησιακή διαδικασία, ακολουθεί η ανάγνωση αποσπάσματος λογοτεχνικού βιβλίου (καλλιέργεια 
Φιλαναγνωσίας). Στην περίπτωσή μας, επιλέχθηκε απόσπασμα από το βιβλίο της Πηνελόπης Δέλτα, 
«Παραμύθι χωρίς όνομα» (Εικ. 2).  
 

 
Εικ. 2 

Με αφόρμηση την εικόνα (Εικ. 3) που συνοδεύει το επιλεγόμενο προς ανάγνωση απόσπασμα, οι 
μαθητές καλούνται να προβούν στην παρατήρηση και το σχολιασμό της, κάνοντας τη σύνδεση 
μεταξύ της προηγούμενης και της νέας γνώσης.  
 

 
Εικ. 3 

 
Στο τέλος, ιδιαίτερα αποτελεσματική υπήρξε η ανταπόκριση των μαθητών ως προς το ενδιαφέρον 
που επέδειξαν και τη σχετική με την οικογένεια συζήτηση στην αφίσα της «Οικογένειας» του 2003 
με τίτλο «Οδός φιλίας» που αναρτήθηκε στον πίνακα της τάξης (Εικ. 4). Οι μαθητές παρατηρώντας 
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τις επιμέρους εικόνες ταυτίστηκαν με κάποιους από τους ήρωες και επιχειρηματολόγησαν για την 
επιλογή τους αυτή. 

Για την αξιολόγηση των μαθητών ως προς το βαθμό κατανόησης του μαθήματος και 
συγχρόνως ως προς την επιτυχία του σχεδίου διδασκαλίας, χρησιμοποιήθηκε φύλλο αξιολόγησης. 
Διαπιστώθηκε, ότι εκπληρώθηκαν οι αρχικά διατυπωμένοι στόχοι και σκοποί. Πιο συγκεκριμένα, 
επετεύχθη με στοχευόμενες δραστηριότητες και συζητήσεις η μετάδοση και κατανόηση της νέας 
γνώσης με την περιγραφή, ανάλυση και ανάδειξη της λειτουργίας του θεσμού της οικογένειας, 
καθώς και των προβλημάτων που μπορούν να προκύψουν. Περαιτέρω, προωθήθηκε η μεταξύ τους 
συνεργασία, η ουσιαστική επικοινωνία, ο σεβασμός απέναντι στο διαφορετικό. Ανέλαβαν, επίσης, 
την προσωπική και συλλογική τους ευθύνη ως μέλη μιας ομάδας. Καλλιέργησαν αξίες, στάσεις και 
συμπεριφορές που θα τους επιτρέψουν να είναι χρήσιμα και ενεργά μέλη της οικογένειάς τους. 
Κρίνεται ότι μέσω της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας οι μαθητές κατανόησαν πληρέστερα τη 
σημασία του θεσμού της οικογένειας και αναμένεται να συμβάλουν στην ουσιαστική εξέλιξη της, 
κατανοώντας ότι  όποια προβλήματα προκύπτουν στο πλαίσιο της οικογένειας αντιμετωπίζονται 
αποτελεσματικά με υπεύθυνη στάση, ισότητα, διάλογο και με τη συμβολή φορέων του κράτους που 
στηρίζουν τον πολίτη. 

 
Εικ. 4 
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4. Συμπεράσματα 
Η οικογένεια είναι ένας θεσμός διαχρονικός, ο οποίος διαρκώς εξελίσσεται. Η σημασία του είναι 
ουσιαστική και για τα άτομα που τον απαρτίζουν, αλλά και για την ευρύτερη κοινωνία που είναι 
έμμεσος αποδέκτης των όσων διαδραματίζονται στα πλαίσιά του. Συχνά βρίσκεται αντιμέτωπη με 
διάφορες δυσκολίες. Οι δυσκολίες αυτές ανάλογα με τη φύση τους αντιμετωπίζονται είτε από τα 
ίδια τα μέλη της οικογένειας είτε με την αρωγή του κράτους. Σχετικά με το αν και κατά πόσο η 
οικογένεια είναι σε θέση να αντιμετωπίσει επιτυχώς τα διάφορα προβλήματα που ανακύπτουν κατά 
καιρούς είναι ένα ζήτημα που αποκτά ιδιαίτερη σημασία στις μέρες μας. Η οικογένεια έχει υποστεί 
πολλές και σημαντικές αλλαγές τις τελευταίες δεκαετίες λόγω μετασχηματισμών που σημειώθηκαν 
στο οικονομικό-πολιτικό πεδίο του δυτικού κόσμου. Ωστόσο στην ελληνική κοινωνία οι 
παραδοσιακές αξίες παραμένουν ακόμα ισχυρές προσαρμοζόμενες διαρκώς σε μια ολοένα 
αυξανόμενη ανάγκη για ενεργή αλληλοσυμπλήρωση, συνεργασία και ανάληψη ευθυνών από όλα 
της τα μέλη. Ως εκ τούτου «τα παιδιά που μεγαλώνουν μέσα σε υγιείς πυρηνικές ή διευρυμένες 
οικογένειες είναι πράγματι τυχερά» (Sayres, 2004: 141), διότι η οικογένεια είναι ως ιδέα πολύ 
δυνατή και η πλέον αξιόπιστη σε ό,τι αφορά στους δεσμούς μας με τους άλλους ανθρώπους. Και σε 
μια υγιή οικογένεια ανατρέφονται υγιείς συναισθηματικά, ψυχικά, γνωστικά και σωματικά 
άνθρωποι, οι μελλοντικοί πολίτες που θα δρουν και θα αποφασίζουν για το κοινωνικό σύνολο. 
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Περίληψη 
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον από την πλευρά των ερευνητών για την αξιολόγηση 
των σχολικών βιβλίων από τις ομάδες αποδοχής, δηλαδή από όλες τις ομάδες που σχετίζονται με αυτό 
(εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς, σύμβουλοι κ. ά.). Το ενδιαφέρον στρέφεται, κυρίως, στις απόψεις των 
εκπαιδευτικών, οι οποίοι, χρησιμοποιώντας τα βιβλία στην καθημερινή τους προετοιμασία και διδασκαλία ως 
βασικά εργαλεία, είναι οι πλέον κατάλληλοι για να ασκήσουν κριτική στην ποιότητα και στη χρηστικότητά 
τους. Ένα πρόβλημα με το οποίο έρχονται αντιμέτωποι οι εκπαιδευτικοί είναι ότι τα σχολικά εγχειρίδια με τα 
οποία καλούνται να εργαστούν συχνά έχουν γραφεί χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους κριτήρια παιδαγωγικής 
και διδακτικής καταλληλότητας, καθώς και επιστημονικής εγκυρότητας. Ένα εξίσου σοβαρό πρόβλημα είναι το 
ύφος και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται, το οποίο οι μαθητές συχνά δυσκολεύονται να κατανοήσουν, αλλά 
και ο μεγάλος όγκος πληροφοριών που καλείται να καλύψει το βιβλίο, ιδιαίτερα στην περίπτωση της νεότερης 
ιστορίας. Επιπλέον, πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί, δέσμιοι της συστηματικής χρήσης του βιβλίου, 
περιορίζονται στη μετωπική διδασκαλία και, μάλιστα, φτάνουν στο σημείο να περιορίσουν και τον ίδιο τον 
ρόλο τους μέσα στη σχολική τάξη. Στην παρούσα έρευνα μελετώνται οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τα εν 
χρήσει σχολικά βιβλία Ιστορίας της Στ’ Δημοτικού και Γ’ Γυμνασίου. Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση 
των απόψεων των εκπαιδευτικών για τα συγκεκριμένα σχολικά εγχειρίδια, καθώς και η εξέταση της χρήσης 
των βιβλίων αυτών, δηλαδή σε ποιο βαθμό οι εκπαιδευτικοί στηρίζουν τη διδασκαλία τους σε αυτά. 
 
Λέξεις- κλειδιά: απόψεις εκπαιδευτικών, σχολικά βιβλία, Ιστορία, Στ’ Δημοτικού, Γ’ Γυμνασίου 
 
1. Εισαγωγή 
Το μάθημα της Ιστορίας θεωρείται ένα από τα δυσκολότερα αντικείμενα για τους 
εκπαιδευτικούς τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ως 
αντικείμενο καθαυτό παρουσιάζει δυσκολίες, καθώς λόγω του ηθικοπλαστικού χαρακτήρα 
του καλείται να εξυπηρετήσει ιδεολογικούς και κοινωνικούς σκοπούς. Η κατάσταση, όμως, 
δυσχεραίνεται στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα λόγω του συγκεντρωτικού και 
κλειστού χαρακτήρα της ελληνικής εκπαίδευσης και της υποχρέωσης των εκπαιδευτικών να 
εργαστούν με βάση ένα και μοναδικό εγχειρίδιο, πόσο μάλλον όταν αυτό το εγχειρίδιο 
παρουσιάζει δυσκολίες κατά τη χρήση του. 

Το σχολικό εγχειρίδιο εμφανίζεται παράλληλα με τη θεσμοθέτηση των εθνικών 
εκπαιδευτικών συστημάτων. Μια σειρά από παράγοντες, όπως η βελτίωση των 
τεχνολογικών μεθόδων παραγωγής του και η μαζικοποίηση των εκπαιδευτικών 
συστημάτων, οδήγησαν στην επικράτησή του ως του πιο ευρέως χρησιμοποιούμενου 
μέσου διδασκαλίας (Χαραλάμπους, 2007). Η κατάσταση αυτή εξακολουθεί να ισχύει ακόμη 
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και σήμερα, παρότι αναμενόταν ότι η ανάπτυξη των εποπτικών μέσων και των νέων 
τεχνολογιών θα υποσκέλιζε ή θα καθιστούσε παρωχημένο το σχολικό εγχειρίδιο, εν μέρει 
γιατί ο ρόλος του σχολικού βιβλίου συναρτάται από τους άλλους παράγοντες της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας (εκπαιδευτικούς, στόχους της εκπαίδευσης, συγκεκριμένα 
περιεχόμενα μάθησης), οι οποίοι επηρεάζουν την ύπαρξη, καθώς και τη μορφή που παίρνει 
το σχολικό εγχειρίδιο (Τσιάκαλος, 1990). 

Το σχολικό εγχειρίδιο στην Ελλάδα είναι ένα και μοναδικό βιβλίο (η δυνατότητα ύπαρξης 
του πολλαπλού βιβλίου ελάχιστα έως καθόλου έχει αξιοποιηθεί) που χρησιμοποιείται κατά 
κόρον στη διδασκαλία και τη μάθηση και αποτελεί την έκφραση της επίσημης 
εκπαιδευτικής πολιτικής. Όσον αφορά τις λειτουργίες που επιτελεί το σχολικό εγχειρίδιο, οι 
Καψάλης και Χαραλάμπους (1995) αναφέρουν την παρουσίαση της πραγματικότητας, την 
καθοδήγηση της διδασκαλίας, τη δραστηριοποίηση των κινήτρων μάθησης, τη 
διαφοροποίηση της διδασκαλίας, την εμπέδωση και αξιολόγηση και την κοινωνικοποίηση. 
Επιπλέον, τα σχολικά εγχειρίδια υπηρετούν την αρχή της εκπαιδευτικής ισότητας, καθώς 
παρέχονται δωρεάν και είναι κοινά για όλους τους μαθητές, και προωθούν τα είδη γνώσης 
που οι στόχοι του προγράμματος σπουδών καθορίζουν ως επιθυμητό αποτέλεσμα 
(Ξωχέλλης, 2005; Κουτσελίνη- Ιωαννίδου, 1996). 

Πιο συγκεκριμένα, τα σχολικά βιβλία Ιστορίας, αποτελούν βασικό εργαλείο για το 
μάθημα και σημαντικό μέσο για την κοινωνικοποίηση των μαθητών (Μαυροσκούφης, 
2008). Όμως, παρουσιάζουν μια στατική και απλουστευτική εικόνα της Ιστορίας και 
χαρακτηρίζονται από αξιολογικές κρίσεις και αναχρονισμούς. Η ύπαρξη ενός και μόνου 
εγχειριδίου για κάθε τάξη καθιστά αδύνατο για τους μαθητές να μπορέσουν να δουν τις 
διαφορετικές όψεις ενός φαινομένου, να αναπτύξουν κριτική σκέψη και ενεργητική δράση 
και να έρθουν σε επαφή με τις μεθόδους της ιστορικής έρευνας (Αβδελά, 1994). 
Παράλληλα με τις άλλες λειτουργίες που είναι κοινές για όλα τα σχολικά εγχειρίδια, σε 
εκείνο της Ιστορίας αποδίδεται και η κοινωνική λειτουργία, που αποσκοπεί στη 
διαμόρφωση της κοινωνικής συνείδησης των μαθητών (Moniot, 2002; Βώρος, 1997), η 
πολιτική λειτουργία, καθώς μέσα από τη διαμόρφωση της κοινωνικής συνείδησης 
διαμορφώνεται ταυτόχρονα και ο μαθητής ως πολίτης και πολιτικό υποκείμενο (Moniot, 
2002), και η ιδεολογική λειτουργία, η οποία αναφέρεται στην ιδεολογική διαμόρφωση των 
μαθητών. Τέλος, το σχολικό εγχειρίδιο Ιστορίας αποτελεί το κατεξοχήν προνομιακό πεδίο 
για τη διαμόρφωση της ταυτότητας (κυρίως της εθνικής) των μαθητών (Αβδελά, 1997; 
Άχλης, 1983). 

Τα σχολικά εγχειρίδια, λοιπόν, αν και έχουν κεντρικό ρόλο στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, πολλές φορές εισάγονται στο σχολείο βιαστικά και πρόχειρα, εγείροντας τις 
αντιδράσεις των ομάδων αποδοχής (Μπονίδης, 2005). Ένα βασικό πρόβλημα που 
ταλαιπωρεί τους εκπαιδευτικούς είναι το γεγονός ότι συχνά τα σχολικά εγχειρίδια με τα 
οποία καλούνται να εργαστούν δεν λαμβάνουν υπόψη τους κριτήρια παιδαγωγικής και 
διδακτικής καταλληλότητας και επιστημονικής εγκυρότητας. Ένα από τα κύρια προβλήματα 
που εντοπίζουν οι εκπαιδευτικοί στα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας είναι το ζήτημα της 
γλώσσας, δηλαδή του ύφους και του λεξιλογίου που χρησιμοποιείται, το οποίο οι μαθητές 
συχνά δυσκολεύονται να κατανοήσουν (Μαυροσκούφης, 1997: 40). Την κατάσταση εντείνει 
ο μεγάλος όγκος πληροφοριών που παρέχουν τα βιβλία αυτά και τον οποίο οι μαθητές 
καλούνται να αφομοιώσουν. Επίσης, παρατηρείται συχνά το φαινόμενο ότι οι 
εκπαιδευτικοί, προσκολλημένοι στο βιβλίο, εργάζονται κυρίως με τη μετωπική διδασκαλία 
(αφήγηση) και αποφεύγεται η διαφοροποίηση της διδασκαλίας. Η συστηματική χρήση του 
σχολικού εγχειριδίου κατά τη διδασκαλία περιορίζει σημαντικά τον ρόλο του εκπαιδευτικού 
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με αποτέλεσμα το πρώτο να αναλαμβάνει λειτουργίες που κανονικά ανήκουν στην περιοχή 
ευθύνης του δεύτερου (Καψάλης & Χαραλάμπους, 1995: 128). 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών, 
δασκάλων και φιλολόγων, που διδάσκουν Νεοελληνική Ιστορία στη Στ’ τάξη του Δημοτικού 
και στη Γ’ τάξη του Γυμνασίου αντίστοιχα, για τα εν χρήσει σχολικά εγχειρίδια. Παράλληλα, 
εξετάζεται και η χρήση των βιβλίων αυτών, όπως και οι απόψεις των εκπαιδευτικών για 
εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας. Οι άξονες στους οποίους βασίστηκε η έρευνα είναι η 
αξιολόγηση των βιβλίων από τους εκπαιδευτικούς ως προς την εξωτερική εμφάνιση, την 
παιδαγωγική καταλληλότητα, τη διδακτική-μεθοδολογική καταλληλότητα και τη σχέση τους 
με την επιστήμη αναφοράς, η χρήση των βιβλίων αυτών από τους εκπαιδευτικούς και η 
διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας. 

Ως τεχνική συλλογής του υλικού επιλέχθηκε η ημιδομημένη, με ανοιχτές ερωτήσεις, 
συνέντευξη, η οποία παρέχει ευκαιρίες για εμβάθυνση και διευκρινήσεις. Στην έρευνα 
συμμετείχαν 15 εκπαιδευτικοί τόσο της πρωτοβάθμιας (8: 5 άντρες και 3 γυναίκες) όσο και 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (7: 1 άντρας και 6 γυναίκες), που έχουν εργαστεί με τα 
εξεταζόμενα σχολικά εγχειρίδια. Η εργασιακή τους εμπειρία κυμαίνεται από 7 έως 33 
χρόνια, με την πλειοψηφία να έχει περίπου είκοσι-τριάντα χρόνια εμπειρία. Όσον αφορά τα 
τυπικά προσόντα των συμμετεχόντων, οι 6 από τους 8 δασκάλους είναι απόφοιτοι της 
Παιδαγωγικής Ακαδημίας και οι 2 πανεπιστημιακών τμημάτων. Από τους φιλολόγους, 
συμμετείχαν 4 απόφοιτοι Ιστορίας-Αρχαιολογίας, 1 Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής, 1 
Φιλολογίας και 1 Γαλλικής Φιλολογίας. Περίπου οι μισοί από τους συμμετέχοντες έχουν 
αυξημένα τυπικά προσόντα (1 κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην Αρχαιολογία, 3 
κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος στη διδακτική της γλώσσας, στη λογοτεχνία και στη 
συμβουλευτική) και 3 μεταπτυχιακές φοιτήτριες (παιδαγωγικής και διδακτικής της 
γλώσσας). Η μέθοδος ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκε είναι η ποιοτική ανάλυση 
περιεχομένου. 
 
2. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών 
Η μελέτη του υλικού των συνεντεύξεων οδήγησε στη συγκρότηση ενός συστήματος 
κατηγοριών που απαρτίζεται από έξι βασικές κατηγορίες και από τις υποκατηγορίες τους, 
πάνω στις οποίες βασίζεται η ανάλυση του υλικού των συνεντεύξεων: 
 
2.1. Εξωτερική εμφάνιση 
2.1.1. Μέγεθος 
Ως προς την αξιολόγηση των σχολικών βιβλίων σε επίπεδο αισθητικό, τεχνικό και δομικό, οι 
ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί εξέφρασαν, στην πλειοψηφία τους, την άποψη ότι το μέγεθος 
του βιβλίου της Ιστορίας της Στ’ Δημοτικού είναι μεγάλο, παρόλο που αυτό δεν διευκολύνει 
σε κάτι, και μάλιστα ότι φοβίζει και προϊδεάζει αρνητικά τα παιδιά για την ποσότητα των 
πληροφοριών που περιέχει. Κάποιοι άλλοι, ωστόσο, θεωρούν κατάλληλο και ελκυστικό το 
μέγεθος του βιβλίου για τους μαθητές για τους οποίους προορίζεται. «Αλλά το μέγεθος 
ίσως λίγο τρομάζει. Ένα παιδί όταν το πιάνει θεωρώ ότι το θεωρεί ένα δύσκολο βιβλίο». 

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όλοι εγκρίνουν το 
μέγεθος του βιβλίου και το προτιμούν σε σχέση με τα παλιότερα βιβλία Ιστορίας, καθώς 
θεωρούν πως δεν είναι ογκώδες και βαρύ στη μεταφορά του, δεν τρομάζει τους μαθητές 
για την ποσότητα της ύλης και τους προϊδεάζει θετικά για το περιεχόμενό του. «Το μέγεθος, 
το πάχος του… είναι λεπτό το βιβλίο που σημαίνει ότι δημιουργεί μια πολύ ευνοϊκή 
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ψυχολογική προδιάθεση για το μαθητή όσον αφορά τη χρήση του, δεδομένου ότι δεν 
επιβαρύνει υπερβολικά τη μαθητική τσάντα». 
 
2.1.2. Εξώφυλλο 
Αναφορικά με το εξώφυλλο του βιβλίου, δεν υπάρχουν πολλά σχόλια των εκπαιδευτικών 
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, πράγμα το οποίο σημαίνει πως οι εκπαιδευτικοί στην 
πλειοψηφία τους δεν δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο εξώφυλλο. Παρομοίως, διαπιστώνουμε 
πως ούτε οι καθηγητές της Γ’ Γυμνασίου δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στο εξώφυλλο -κάποιοι 
δεν αναφέρθηκαν καν σ’ αυτό- ή δεν τους φαίνεται κάτι ξεχωριστό, αλλά κλασικό. 
«Εξωτερικά… τώρα, η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα παρατηρήσει τόσο, δεν δίνω δηλαδή 
τόσο μεγάλη σημασία στο εξώφυλλο». 
 
2.1.3. Βιβλιοδεσία 
Όσον αφορά την ποιότητα της βιβλιοδεσίας του βιβλίου της Στ’ Δημοτικού, όλοι οι 
εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι είναι ικανοποιητική, καθώς το βιβλίο είναι ανθεκτικό και δεν 
διαλύεται, κάτι το οποίο συμβαίνει με άλλα βιβλία ή συνέβαινε παλιότερα. Σχετικά με το 
βιβλίο της Γ’ Γυμνασίου, δεν υπήρξε αντίστοιχη ομοφωνία των απόψεων των καθηγητών. 
«Η βιβλιοδεσία του είναι ικανοποιητική. […] Είναι ανθεκτικό ναι. Δεν κόβεται. Δεν έχω 
παρατηρήσει να έχουν κοπεί ποτέ σελίδες από τα βιβλία των παιδιών...». «Η ποιότητα  
βιβλιοδεσίας είναι πολύ άσχημη, καταστρέφεται πάρα πολύ εύκολα». 
 
2.1.4. Ποιότητα εκτύπωσης 
Οι δάσκαλοι που αναφέρθηκαν στην ποιότητα της εκτύπωσης του βιβλίου έκριναν ότι είναι 
καλύτερη συγκριτικά με αυτή που είχαν τα βιβλία τα προηγούμενα χρόνια, και αυτό 
φαίνεται ιδιαίτερα στο περικείμενο του βιβλίου: «Έχω την αίσθηση ότι είναι μάλλον η 
καλύτερη εμφάνιση που έχω συναντήσει όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε μία πολύ καλύτερη 
ποιότητα εκτύπωσης… των κειμένων, των πηγών, των πινάκων, όλου του εποπτικού 
υλικού». 

Παρομοίως, μόνο δύο από τους καθηγητές αναφέρθηκαν στην ποιότητα της εκτύπωσης 
του βιβλίου της Ιστορίας, σχολιάζοντάς την αρνητικά. Ο ένας, αν και θεωρεί καλή την 
ποιότητα του χαρτιού, κρίνει αρνητικά το μικρό μέγεθος της γραμματοσειράς, επειδή δίνει 
μια αίσθηση «πνιγηρής» συμπύκνωσης των πληροφοριών που περιέχει το βιβλίο: «Η 
ποιότητα του χαρτιού του είναι καλή, ε το μέγεθος της γραμματοσειράς δεν με πολύ 
ικανοποιεί, θα ήθελα, δηλαδή, να αναπνέει λίγο περισσότερο το βιβλίο, να είναι λίγο πιο 
μεγάλα τα γράμματα, να μην είναι τόσο πολύ πακτωμένες οι πηγές, οι παραπομπές, ακόμα 
και οι λεζάντες κάτω από τις εικόνες, τους χάρτες, εκεί θα μπορούσε να είχε προσεχθεί λίγο 
περισσότερο αισθητικά». 
 
2.1.5. Διάκριση ενοτήτων 
Σχετικά με τις ενότητες και τη γενικότερη δομή τους, οι δάσκαλοι απάντησαν ότι είναι 
ικανοποιητική και πως οι ενότητες είναι ευδιάκριτες και διέπονται από σωστή αλληλουχία. 
Ανάλογες είναι και οι απόψεις των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη 
δομή των ενοτήτων του βιβλίου της Γ’ Γυμνασίου. «Η δομή του είναι σαφής, είναι 
ευδιάκριτες οι ενότητες, με τη διαφορά ότι με το αμείλικτο κυνήγι της ύλης και με την 
αποσπασματικότητα που διέπει διαχρονικά το μάθημα της ιστορίας, όλη αυτή η δομή, θα το 
πω έτσι λαϊκά, πάει περίπατο. […] Η δομή θα είχε νόημα αν πράγματι πατούσαμε σε αυτή 
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και την αξιοποιούσαμε. Όμως, αν σκεφτούμε ότι πρέπει να κάνουμε πράγματα 
αποσπασματικά, η δομή είναι μάλλον στοιχείο διακοσμητικό». 
 
2.1.6. Περικείμενο– Εικονογράφηση 
Από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων διαπιστώνουμε ότι οι δάσκαλοι είναι πολύ 
ικανοποιημένοι από το περικείμενο -ειδικότερα όσον αφορά τις πηγές και τις εικόνες-, το 
οποίο το βρίσκουν πλούσιο. Πολύ θετικές γενικά ήταν οι απαντήσεις που δόθηκαν για το 
περικείμενο του βιβλίου της Ιστορίας και από τους καθηγητές. Όλοι έδειξαν ικανοποιημένοι 
από την πληθώρα των εικόνων -τις οποίες βρίσκουν ιδιαίτερα ελκυστικές και 
διευκρινιστικές για το κείμενο που συνοδεύουν-, των πηγών, των χαρτών, τα οποία 
αξιοποιούν στη διδασκαλία τους και τα βρίσκουν ιδιαίτερα χρήσιμα και βοηθητικά. «Έχει 
πλούσιο υλικό, έχει πολλές εικόνες μέσα... πολύ καλούς χάρτες σε κάθε ενότητα οι οποίοι 
είναι βοηθητικοί. […] Ειδικά ορισμένες εικόνες από μόνες τους μπορούν να βοηθήσουν 
πάρα πολύ στο μάθημα. Για παράδειγμα, υπάρχει μια εικόνα συγκλονιστική για τον Α’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο που δείχνει τους ανθρώπους μέσα στα καταφύγια. Απ' αυτήν την εικόνα 
τα παιδιά μαθαίνουν πιο πολλά απ’ ό,τι απ’ το κείμενο». 
 
2.2. Παιδαγωγική καταλληλότητα 
2.2.1. Ανταπόκριση στα ενδιαφέροντα- ανάγκες των μαθητών 
Όσον αφορά και τα δύο βιβλία, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί που ρωτήθηκαν θεωρούν ότι 
ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των μαθητών. Εκλαμβάνουν ότι οι μαθητές βρίσκουν 
ελκυστικά και ενδιαφέροντα τα κεφάλαια του βιβλίου που αναφέρονται σε πιο σύγχρονα 
θέματα. Σύμφωνα με την άποψή τους, οι μαθητές προτιμούν να ασχολούνται με τα νεότερα 
θέματα της ελληνικής ιστορίας, τα οποία είναι πιο κοντά τους χρονολογικά. «Γενικά αυτά 
που πραγματεύεται η φετινή ιστορία τους ενδιαφέρουν, μπήκαμε και σε πιο σύγχρονα 
πράγματα, τους αρέσει, δεν είναι κάτι πολύ παλιό ή που να μην μπορούν να το συλλάβουν». 
  
2.2.2. Προσαρμογή στο αντιληπτικό επίπεδο των μαθητών 
Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα κείμενα του βιβλίου 
Ιστορίας της Στ’ Δημοτικού είναι πολύ μεγάλα, περιέχουν έναν πολύ μεγάλο όγκο 
πληροφοριών και, γενικά, είναι απροσπέλαστα. Επίσης, παρουσιάζεται το πρόβλημα της 
πυκνότητας των κειμένων του βιβλίου. Εκφράζεται η άποψη ότι το συγκεκριμένο βιβλίο δεν 
απευθύνεται στην ηλικία των παιδιών για τα οποία προορίζεται και ότι θα έπρεπε να είναι 
περισσότερο προσαρμοσμένο στις αντιληπτικές τους ικανότητες, ενώ οι υπερβολικές 
λεπτομέρειες που παρέχονται επιβαρύνουν τον μαθητή. «Πολύ πυκνά νοήματα. Δηλαδή 
μέσα σε μια διδακτική ώρα δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσεις να το κάνεις κατανοητό σε 
είκοσι παιδιά. […] Πιστεύω ότι είναι φτιαγμένο πιο πολύ από μεγάλους για μεγάλους.» «Σε 
επίπεδο περιεχομένου επιμένει πάρα πολύ σε στοιχεία τα οποία δεν έχουν τόσο μεγάλη 
σημασία, σε λεπτομέρειες μαχών, ημερομηνιών, τα οποία δεν χρειάζονται. Εκείνο που 
χρειάζεται είναι ένα γενικό χρονικό και τοπικό διάγραμμα και τίποτα άλλο». 

Όσον αφορά το βιβλίο Ιστορίας της Γ’ Γυμνασίου, όλοι οι εκπαιδευτικοί που ρωτήθηκαν 
θεωρούν ότι και αυτό είναι πυκνογραμμένο και ότι περιλαμβάνει πολλές λεπτομέρειες 
δύσκολες στην απομνημόνευση. Ο τεράστιος όγκος πληροφοριών που παρέχεται σε κάθε 
κείμενο του βιβλίου δημιουργεί προβλήματα κατανόησης στους μαθητές. «Το πρόβλημα 
είναι ότι είναι πυκνογραμμένο. Έχει πάρα πολλά πράγματα μέσα σε ελάχιστες σειρές. Κι 
αυτό ξεκινά από το γεγονός ότι, όταν αποφασίστηκε να γίνει αναθεώρηση των σχολικών 
βιβλίων, ειπώθηκε ότι αυτά τα σχολικά βιβλία έπρεπε να είναι λιγότερων σελίδων από τα 
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παλιότερα, τα ογκώδη, και μέσα σε αυτές τις λιγότερες σελίδες προσπάθησαν οι 
συγγραφείς να χωρέσουν τα πάντα». 
 
2.2.2.1. Ύφος, διατύπωση και λεξιλόγιο 
Όπως φαίνεται από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το ύφος, τη διατύπωση 
και το λεξιλόγιο των σχολικών βιβλίων Ιστορίας της Στ’ Δημοτικού και της Γ’ Γυμνασίου, και 
τα δύο βιβλία είναι πολύ δύσκολα για τους μαθητές. Μέσα στα κείμενα υπάρχουν λέξεις 
δύσκολες για την ηλικία τους και ο εκπαιδευτικός πρέπει να αφιερώσει χρόνο για να τις 
εξηγήσει. Παράλληλα, τις περισσότερες φορές η διατύπωση είναι δυσνόητη, κάτι που 
απογοητεύει τους μαθητές. «…πολλές φορές είναι απροσπέλαστο, δεν απευθύνεται το 
βιβλίο αυτό στο μέσο όρο του μαθητικού πληθυσμού, δηλαδή θέλει αυξημένες γλωσσικές 
δεξιότητες να έχει ένα παιδί και στην κατανόηση και στο λεξιλόγιο, για να μπορέσει να 
κατακτήσει πράγματα από το κεφάλαιο αυτό ή από το διδακτικό αντικείμενο. […] Πάρα 
πολλές φορές χρειάζεται να κάνει κανείς αναδιαμόρφωση, αναδιατύπωση πολλές φορές 
του ίδιου του περιεχομένου». «Το μεγάλο πρόβλημα στο συγκεκριμένο βιβλίο είναι η 
σύνταξη και ο γλωσσικός κώδικας που μεταχειρίζονται οι συντάκτες. […] Αυτή η διατύπωση 
δεν λαμβάνει υπόψη της την παιδική ηλικία. Η διατύπωση είναι επιπέδου ενός 
πανεπιστημιακού βιβλίου…». 
 
2.2.2.2. Σειρά παρουσίασης των γεγονότων 
Και για τα δύο βιβλία, η άποψη των εκπαιδευτικών για τη σειρά παρουσίασης των 
γεγονότων είναι η ίδια. Τα γεγονότα σε κάποια σημεία των βιβλίων δεν παρουσιάζονται 
χρονολογικά και αυτό πολλές φορές μπερδεύει τους μαθητές. «Το ένα κεφάλαιο αφορά την 
ελληνική ιστορία και το άλλο, το αμέσως επόμενο, την παγκόσμια και κάνει άλματα μπρος- 
πίσω ιστορικά, και βλέπω ότι αυτό το πράγμα χαώνει τα παιδιά, δεν καταλαβαίνουν γιατί 
ξαφνικά πάμε ξανά πενήντα χρόνια πίσω...». 
 
2.3. Διδακτική-Μεθοδολογική καταλληλότητα 
2.3.1. Διδακτικό μοντέλο που λανθάνει στο βιβλίο 
Ως προς το διδακτικό μοντέλο που λανθάνει, για το βιβλίο Ιστορίας της Στ’ Δημοτικού, οι 
απόψεις των εκπαιδευτικών διίστανται. Παρόλο που η πλειονότητα των εκπαιδευτικών 
απάντησε ότι το κύριο μοντέλο που προωθεί είναι το παραδοσιακό, υπήρχε και η άποψη 
ότι το βιβλίο προωθεί και άλλες μορφές διδασκαλίας, όπως είναι η ομαδική. «Εννοείται την 
παραδοσιακή διδασκαλία. Αυτήν προωθεί το βιβλίο. Επαναλαμβάνω, ο τρόπος που είναι 
δομημένο, οι πληροφορίες, η άπειρη, άπειρη πληροφορία… […] Νομίζω ότι το ίδιο το βιβλίο 
έτσι όπως είναι το εγχειρίδιο δεν μπορεί να προωθήσει τίποτε άλλο. Ούτε την ερευνητική 
ματιά του μαθητή, ούτε την κριτική του άποψη». 

Όσον αφορά το βιβλίο Ιστορίας της Γ’ Γυμνασίου, οι φιλόλογοι φαίνεται να είναι πιο 
αισιόδοξοι. Παρόλο που όλοι υποστηρίζουν ότι το βιβλίο προωθεί την παραδοσιακή 
διδασκαλία, οι περισσότεροι θεωρούν ότι παρακινεί τον εκπαιδευτικό να χρησιμοποιήσει 
και άλλα μοντέλα διδασκαλίας. «Κατά βάση με το βιβλίο μόνο με την παραδοσιακή μπορείς 
να κάνεις διδασκαλία, αλλά ο τρόπος που είναι γραμμένο θέλει να παρακινήσει τον 
καθηγητή να χρησιμοποιήσει και ομαδική διδασκαλία… Δηλαδή να βάλει τα παιδιά σε 
ομάδες, γιατί προτείνει πάρα πολύ διαθεματικές δραστηριότητες». 
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2.3.2. Προτάσεις για αναζήτηση επιπρόσθετου υλικού 
Όσον αφορά τις προτάσεις που κάνει το ίδιο βιβλίο προς τους μαθητές για αναζήτηση 
υλικού σχετικού με το ιστορικό γεγονός το οποίο πραγματεύονται σε κάθε κεφάλαιο, οι 
απόψεις των συνεντευξιαζόμενων είναι ποικίλες και για το βιβλίο Ιστορίας της Στ’ 
Δημοτικού και για το αντίστοιχο βιβλίο της Γ’ Γυμνασίου. Οι απαντήσεις τους στρέφονται 
γύρω από τις δραστηριότητες που προτείνει το βιβλίο στο τέλος κάθε κεφαλαίου. «… στο 
τέλος αυτό που με βοηθούσε πάρα πολύ ήταν ότι είχε κάποιες δραστηριότητες, είχε κάποια 
βιβλία προτεινόμενα σε σχέση με την ενότητα. Εκεί που εγώ λοιπόν πρότεινα κάποια βιβλία 
τα οποία θα μπορούσαμε να πάμε στη βιβλιοθήκη να τα βρούμε ή μέσω internet, τους 
έβαζα κάποιες διαθεματικές δραστηριότητες, αυτές που έχει από κάτω». 
 
2.4. Επιστήμη αναφοράς 
2.4.1. Επιστημονική εγκυρότητα 
Όσον αφορά την επιστημονική εγκυρότητα των σχολικών αυτών βιβλίων, δηλαδή την 
τεκμηρίωση των πληροφοριών με επιστημονικό τρόπο και με έγκυρες παραπομπές, οι 
εκπαιδευτικοί στις απαντήσεις τους επικεντρώνονται στις πηγές που συνοδεύουν το 
κείμενο μέσα στα εγχειρίδια. Οι εκπαιδευτικοί φαίνονται ικανοποιημένοι με την 
τεκμηρίωση της κυρίως ιστορικής αφήγησης μέσα από τις πηγές και τις εικόνες που 
παρατίθενται, αλλά επισημαίνουν την έλλειψη βιβλιογραφικών παραπομπών στο κυρίως 
κείμενο. «Αρκετά ικανοποιητική. Αρκετά ικανοποιητικές είναι οι πληροφορίες, αν και οι 
περισσότερες κάποιες φορές είναι στην καθαρεύουσα, σε μια γλώσσα που θα πρέπει να τη 
μεταφράσει ο δάσκαλος στους μαθητές. Αλλά θα έλεγα ότι είναι ορθή, σωστή». 
 
2.4.2. Τρόπος παρουσίασης των ιστορικών γεγονότων 
Αναφορικά με την παρουσίαση διαφορετικών προσεγγίσεων και οπτικών πάνω στα 
γεγονότα που εξιστορούνται, για το βιβλίο Ιστορίας της Στ’ Δημοτικού όλοι οι εκπαιδευτικοί 
που ρωτήθηκαν έχουν την άποψη ότι το συγκεκριμένο σχολικό εγχειρίδιο παρουσιάζει 
διαφορετικές προσεγγίσεις ελάχιστα έως καθόλου: «Είναι ελλιπής, ελλιπέστατη… […] ό, τι 
υποστηρίζει το κυρίως κείμενο στέκεται και υποστηρίζει την κυρίαρχη, την επίσημη 
αφήγηση για την ιστορία...». 

Οι φιλόλογοι, από την άλλη πλευρά, και σε αυτό το θέμα παρουσιάζονται πιο θετικοί 
απέναντι στο σχολικό βιβλίο Ιστορίας της Γ’ Γυμνασίου. Δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένοι 
με τον τρόπο παρουσίασης των γεγονότων, αλλά αναγνωρίζουν στο βιβλίο την προσπάθεια 
που κάνει να προσεγγίσει τα γεγονότα από διάφορες οπτικές. «Αυτό κυρίως επιτυγχάνεται 
μέσω των πηγών, των παραθεμάτων, που πολλές φορές μας δίνουν, ας πούμε -μου έρχεται 
στο μυαλό τώρα για τον Καποδίστρια- τις απόψεις δύο ανθρώπων για το ίδιο πρόσωπο». 
 
2.5. Χρήση από τον εκπαιδευτικό 
2.5.1. Προετοιμασία και διεξαγωγή διδασκαλίας 
Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν το σχολικό βιβλίο απαραίτητο εργαλείο για την προετοιμασία 
και τη διεξαγωγή της διδασκαλίας. Αν και ο βαθμός στον οποίο στηρίζονται πάνω του και ο 
τρόπος με τον οποίο το χρησιμοποιούν διαφέρει, κανένας δεν απάντησε ότι δεν το 
λαμβάνει υπόψη του. Η πλειονότητα στηρίζεται πολύ στο βιβλίο τόσο κατά την 
προετοιμασία όσο και κατά τη διδακτική πράξη. Μπορούμε να παρατηρήσουμε, ωστόσο, 
θετικούς και αρνητικούς χρωματισμούς ως προς τη συνήθειά τους αυτή. Κάποιοι 
εκπαιδευτικοί κρίνουν θετικά την χρήση εκ μέρους τους του σχολικού εγχειριδίου, 
τονίζοντας ότι το χρησιμοποιούν συστηματικά. Άλλοι αναφέρουν ότι το χρησιμοποιούν 
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αναγκαστικά λόγω έλλειψης χρόνου και θεσμικών περιορισμών. Μόνο ένας εκπαιδευτικός 
ισχυρίζεται ότι δεν στηρίζεται τόσο στο βιβλίο και αναφέρει ότι προτιμάει να το 
αντιμετωπίζει σαν άλλη μια πηγή. «Δεν μπορώ χωρίς το βιβλίο. Δηλαδή το έχω πάντα στην 
προετοιμασία στο σπίτι μoυ, το έχω πάντα μπροστά μου όταν διδάσκω. Δηλαδή, δεν 
μπορώ/ είναι το βασικό μου εργαλείο. Δεν μπορώ χωρίς το βιβλίο». «Ναι, το χρησιμοποιώ, 
γιατί, δυστυχώς, αν δεν το χρησιμοποιήσεις, υπάρχει ένα νομικό θέμα, πρέπει να πάρεις 
άδεια και την παίρνουμε αυτή την άδεια από το σχολικό σύμβουλο, αλλά χρειάζεται πάρα 
πολύς χρόνος για να οργανώσεις όλα τα υπόλοιπα, αν αποσύρεις το βιβλίο, να οργανώσεις 
το μάθημά σου διαφορετικά. Το χρησιμοποιώ, αλλά το χρησιμοποιώ πολύ περιορισμένα, 
επιλέγοντας κομμάτια από αυτά και φέρνοντας και άλλα πράγματα ή βλέποντας βίντεο ή 
αναζητώντας στο διαδίκτυο πράγματα για να συζητάμε». 
 
2.5.2. Χρήση επιπρόσθετου υλικού και μέσων 
Παρόλο που, όπως, είδαμε παραπάνω, οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν το βιβλίο στη 
διδασκαλία τους, ωστόσο, δεν περιορίζονται μόνο σε αυτό, αλλά χρησιμοποιούν και 
επιπρόσθετο υλικό για να την εμπλουτίσουν. Κυρίως βασίζονται στις νέες τεχνολογίες 
(χρήση φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή, προτζέκτορα και διαδραστικού πίνακα, όταν 
αυτά είναι διαθέσιμα στις σχολικές μονάδες). Ωστόσο, υπάρχουν και εκπαιδευτικοί που 
νιώθουν άγχος και πίεση λόγω της έλλειψης χρόνου και της ανάγκης να καλύψουν τη 
διδακτέα ύλη. «Ναι. Λοιπόν, χάρτες, κάποια φωτογραφικά ντοκουμέντα, σκίτσα της εποχής, 
εεε… […] … βίντεο με ιστορικά ντοκουμέντα… Οποιοδήποτε υποστηρικτικό υλικό θεωρώ ότι 
μπορεί να κάνει το μάθημα πιο ζωντανό και πιο ενδιαφέρον».«Η αλήθεια είναι ότι δεν 
χρησιμοποιώ τόσο πολλά όσο θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω. Υπάρχει φοβερό πρόβλημα 
με τον χρόνο. […] …Μπαίνοντας κάνα- δυο φορές στο διαδίκτυο, ή μιλώντας για ταινίες 
ιστορικού περιεχομένου, αυτό ήταν ικανό να καθυστερήσει το μάθημα της ιστορίας σε ένα 
πολύ μεγάλο βαθμό». 
 
2.6. Εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας 
2.6.1. Πολλαπλό βιβλίο 
Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είναι θετικά διακείμενοι στην ύπαρξη και χρήση 
περισσότερων του ενός βιβλίων. Για το πολλαπλό βιβλίο οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 
εξέφρασαν θετική άποψη. Ωστόσο, κάποιοι είναι αρνητικοί, καθώς πιστεύουν ότι θα τους 
επιφέρει επιπλέον φόρτο εργασίας. Οι εκπαιδευτικοί που αντιλήφθηκαν το πολλαπλό 
βιβλίο ως πιθανότητα εργασίας με πολλά βιβλία ταυτόχρονα φάνηκε να «τρομάζουν» με το 
επιπλέον φορτίο της επιλογής του υλικού που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν στην τάξη. 
«Νομίζω ότι θα το προτιμούσα αυτό, θα το ήθελα, δεδομένου ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη του –και η πολιτεία πρέπει να έχει υπόψη της- ότι ο εκπαιδευτικός κάνει 
μάθημα σε τάξεις όπου οι μαθητές έχουν διαφορετική κοινωνική, πολιτισμική προέλευση, 
διαφορετικές ικανότητες. Δεν μπορείς, ας πούμε, να χρησιμοποιείς το ίδιο βιβλίο σε ένα 
σχολείο όπου τα παιδιά έχουν πολύ χαμηλό επίπεδο, προέρχονται από ένα μη 
μορφωσιογόνο περιβάλλον, που δεν μπορούν καλά- καλά να διαβάσουν, να κατανοήσουν 
βασικές έννοιες και το ίδιο ταυτοχρόνως βιβλίο σε ένα σχολείο με κουλτούρα, με μαθητές 
που προέρχονται από μορφωσιογόνο περιβάλλον, που έχουν πολλές δυνατότητες». 
 
2.6.2. Ηλεκτρονικό βιβλίο 
Σε αυτό το θέμα παρατηρείται μεγάλη διάσταση στις απόψεις των εκπαιδευτικών. Από τη 
μια, είναι εκείνοι που το βλέπουν θετικά (κυρίως οι δάσκαλοι) και θεωρούν ότι το μέσο 
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αυτό είναι ελκυστικό και θα επικρατήσει εντέλει στη σχολική εκπαίδευση και, από την 
άλλη, είναι εκείνοι που είναι αρνητικοί και επιφυλακτικοί απέναντί του (κυρίως οι 
καθηγητές, θεωρώντας ότι αποσπά την προσοχή των μαθητών). «Ναι, για το e-book ίσως θα 
μπορούσε να βοηθήσει αρκετά, και με τις εικόνες που τυχόν θα δείξει και με τα άλλα τα… 
παιχνιδάκια που τυχόν θα πλησιάσουν τα παιδιά θα είναι σχετικά πιο εύκολο, πιο βατό, πιο 
αφομοιώσιμο για τα παιδιά». «Στην αρχή είχε ενδιαφέρον, τους κίνησε την περιέργεια, μετά 
όμως διαπιστώσαμε ότι δεν μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Γιατί την ώρα που 
κάναμε το μάθημα, τα παιδιά έβλεπαν άλλα πράγματα.[…] Γιατί απλώς προσθέσαμε ένα 
πρόβλημα. Ότι την ώρα που κάναμε μάθημα, έπρεπε να δούμε ποιος παίζει παιχνίδια 
εκείνη την ώρα». 
 
2.6.3. Απουσία βιβλίου 
Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών δεν επιθυμεί την κατάργηση του σχολικού βιβλίου, 
θεωρώντας το οδηγό διδασκαλίας για τους ίδιους και σημείο αναφοράς για τους μαθητές. 
Σύμφωνα με ορισμένους από αυτούς, η έλλειψή του ιδιαίτερα στο μάθημα της Ιστορίας 
μπορεί να καταστεί επικίνδυνη. Λίγοι το βλέπουν θετικά και θεωρούν ότι θα συνέβαλλε 
στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών και στη δημιουργία καλύτερου υλικού. 
«Δε θέλω να το φανταστώ! ((γέλια)) Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει, αν όχι ένα, κάποια 
ενδεικτικά σχολικά εγχειρίδια, στα οποία θα στηρίζεται ο εκπαιδευτικός, γιατί ακριβώς 
υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι προκατειλημμένοι, ιδίως στο μάθημα της Ιστορίας 
που αφηγούνται τα γεγονότα από τη δική τους οπτική. Πρέπει, πρέπει να υπάρχει ένας 
έλεγχος, μια έγκριση των εγχειριδίων από κάποιους που έχουν τις κατάλληλες σπουδές». 
«Θα ήταν πιο κοπιαστική, αλλά νομίζω ότι όταν θα διαμορφωνόταν πια ένα καλό υλικό στα 
χέρια μας, και τα παιδιά θα βοηθούσαμε και τη δουλειά μας θα κάναμε καλύτερα και πιο 
καλή επαφή με την ιστορία θα αποκτούσαν οι μαθητές μας. […] Έχει προϋπόθεση τον 
εξοπλισμό όλων των σχολείων με ηλεκτρονικά μέσα, βλέπε διαδραστικούς πίνακες,  έχει την 
προϋπόθεση της εισαγωγής του πολλαπλού βιβλίου, έχει την προϋπόθεση της μείωσης της 
ύλης, έχει την προϋπόθεση της διαμόρφωσης ολιγομελέστερων τμημάτων, έχει την 
προϋπόθεση του σωστού καταμερισμού των ιστορικών περιόδων που θα διδαχθούν». 
 
3. Συμπεράσματα 
Σε γενικές γραμμές, οι απόψεις των περισσότερων εκπαιδευτικών ταυτίζονται σχεδόν σε 
όλες τις πτυχές του θέματος που διερευνάται, κάτι το οποίο συμβάλλει στην εγκυρότητα 
των αποτελεσμάτων της έρευνας, ιδίως αν λάβουμε υπόψη ότι οι συμμετέχοντες 
διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους όσον αφορά την ηλικία, τα χρόνια προϋπηρεσίας τους στην 
εκπαίδευση, τα μέρη όπου έχουν διδάξει και το γνωστικό τους υπόβαθρο. 

Οι εκπαιδευτικοί, αρχικά, κλήθηκαν να αξιολογήσουν τα δύο υπό έρευνα σχολικά βιβλία 
ως προς την εξωτερική τους εμφάνιση. Όσον αφορά το μέγεθος, για το βιβλίο της Στ’ 
Δημοτικού οι εκπαιδευτικοί προβάλλουν δύο άκρως αντίθετες απόψεις, καθώς άλλοι το 
θεωρούν σωστό σε μέγεθος, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι με το μέγεθός του προϊδεάζει 
αρνητικά τους μαθητές. Για το μέγεθος του βιβλίου της Γ’ Γυμνασίου οι εκπαιδευτικοί 
εκφράζονται με μεγάλη ικανοποίηση, καθώς δεν το θεωρούν ογκώδες ούτε βαρύ στη 
μεταφορά του, ενώ ταυτόχρονα παρατηρούν ότι προδιαθέτει θετικά τους μαθητές για την 
ποσότητα της ύλης που περιέχει. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην 
έρευνα φαίνεται ότι δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία στο εξώφυλλο του βιβλίου, γι’ αυτό και οι 
απαντήσεις τους ήταν ουδέτερες. Οι περισσότεροι, λοιπόν, θεωρούν ότι τα εξώφυλλα των 
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δύο αυτών σχολικών εγχειριδίων είναι τα κλασικά εξώφυλλα που έχουν συνήθως τα βιβλία 
Ιστορίας.  

Όλοι οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν το βιβλίο της Στ’ Δημοτικού δείχνουν πολύ 
ικανοποιημένοι από την ποιότητα βιβλιοδεσίας, καθώς έχουν παρατηρήσει ότι δεν 
διαλύεται εύκολα. Αντιθέτως, για το βιβλίο της Γ’ Γυμνασίου, άλλοι το θεωρούν ανθεκτικό, 
ενώ άλλοι επισημαίνουν ότι διαλύεται πολύ γρήγορα. Σχετικά με την ποιότητα εκτύπωσης, 
παρατηρούμε διαφορά ανάμεσα στις απόψεις των δασκάλων και των φιλολόγων, καθώς οι 
πρώτοι την αξιολογούν ως πολύ καλή, κυρίως όσον αφορά την ευκρίνεια των εικόνων, ενώ 
οι δεύτεροι την αποδοκιμάζουν. Μάλιστα, για το βιβλίο της Γ’ Γυμνασίου, παρατηρείται ότι 
η γραμματοσειρά που χρησιμοποιήθηκε είναι πολύ μικρή. 

Όσον αφορά τη δομή των ενοτήτων, όλοι οι εκπαιδευτικοί απάντησαν πως οι ενότητες 
είναι ευδιάκριτες και η αλληλουχία τους είναι σωστή. Επιδοκιμάζουν, λοιπόν, τον τρόπο με 
τον οποίο γίνεται η διάταξη της ύλης και θεωρούν ότι είναι εύκολα αντιληπτή από τα 
παιδιά. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, και των δασκάλων και των φιλολόγων, δείχνει 
ικανοποιημένη από το περικείμενο των βιβλίων. Από τις απαντήσεις τους διαπιστώνουμε 
ότι θεωρούν την εικονογράφηση ελκυστική για τα παιδιά, καθώς η ύπαρξη πολλών εικόνων 
τα προδιαθέτει να δείξουν ενδιαφέρον για το μάθημα. Επίσης, φαίνονται ικανοποιημένοι 
από την παράθεση των πηγών, αν και εκφράζεται μία δυσαρέσκεια όσον αφορά το μικρό 
πλήθος χαρτών που υπάρχουν στα βιβλία αυτά, και ειδικά στο βιβλίο της Στ’ Δημοτικού. 

Όσον αφορά την παιδαγωγική καταλληλότητα, όλοι οι εκπαιδευτικοί που ρωτήθηκαν, 
και οι δάσκαλοι και οι φιλόλογοι, απαντούν ότι τα παιδιά βρίσκουν ενδιαφέροντα τα βιβλία 
αυτά και, μάλιστα, δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα πιο πρόσφατα γεγονότα της 
ιστορίας. Όμως, όσον αφορά την καταλληλότητα των συγκεκριμένων βιβλίων για την ηλικία 
των παιδιών που τα χρησιμοποιούν, όλοι οι εκπαιδευτικοί εκφράζονται με δυσαρέσκεια, 
καθώς το μεγάλο μέγεθος των κειμένων κάθε ενότητας του βιβλίου, ο μεγάλος όγκος 
πληροφοριών που περιλαμβάνεται στα κείμενα του βιβλίου, η πυκνότητα των νοημάτων 
που παρατίθενται σε κάθε κείμενο και η παράθεση πολλών λεπτομερειών που είναι 
δύσκολο να απομνημονευτούν, τα καθιστούν απροσπέλαστα. Την κατάσταση εντείνει η 
διατύπωση, το ύφος και το λεξιλόγιο, καθώς απαιτούνται ανεπτυγμένες γλωσσικές 
δεξιότητες για να επιτευχθεί η κατανόηση του κειμένου. Οι εκπαιδευτικοί χαρακτηρίζουν το 
ύφος εξεζητημένο και, κατά συνέπεια, θεωρούν ότι τα βιβλία αυτά δεν ανταποκρίνονται 
στην ηλικία των παιδιών στα οποία απευθύνονται. Επιπλέον, καταγγέλλεται από τους 
εκπαιδευτικούς το γεγονός ότι, με τη μη γραμμική παρουσίαση των ιστορικών γεγονότων 
σε ορισμένα σημεία, οι μαθητές δυσκολεύονται στην παρακολούθηση και στην κατανόηση. 

Όσον αφορά τη διδακτική- μεθοδολογική καταλληλότητα των υπό έρευνα σχολικών 
βιβλίων, στη συντριπτική πλειοψηφία τους οι δάσκαλοι θεωρούν ότι το σχολικό βιβλίο 
Ιστορίας της Στ’ Δημοτικού ευνοεί κυρίως την παραδοσιακή δασκαλοκεντρική- μετωπική 
διδασκαλία, διότι περιλαμβάνει πάρα πολλές πληροφορίες και ο εκπαιδευτικός 
αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει μόνο την αφήγηση κατά τη διδασκαλία του, χωρίς να έχει 
περιθώρια να χρησιμοποιήσει ερευνητικά μοντέλα διδασκαλίας. Βέβαια, ακούγεται και η 
άποψη ότι το βιβλίο προωθεί και την ερευνητική μέθοδο, καθώς οι εικόνες και οι πηγές που 
παραθέτει μπορούν να αξιοποιηθούν σε ατομικές ή ομαδικές εργασίες. Από την άλλη, οι 
φιλόλογοι θεωρούν μεν ότι το βιβλίο προωθεί την παραδοσιακή διδασκαλία, αλλά ότι 
ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να ακολουθήσει και το ομαδικό 
μοντέλο διδασκαλίας. 

Όταν οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν αν τα ίδια τα βιβλία κάνουν προτάσεις προς τους 
μαθητές για αναζήτηση επιπλέον υλικού σχετικά με το ιστορικό γεγονός που 
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πραγματεύεται κάθε ενότητα, αναφέρθηκαν κυρίως στις δραστηριότητες που προτείνει το 
κάθε βιβλίο στο τέλος κάθε κεφαλαίου, δηλαδή λογοτεχνικά βιβλία, κινηματογραφικές 
ταινίες κ.λπ. Ορισμένοι εκπαιδευτικοί έχουν την αίσθηση ότι αυτό καθοδηγεί τους μαθητές 
να αναζητήσουν επιπρόσθετο υλικό σχετικό με τα γεγονότα που εξιστορούνται, κάτι που 
προτρέπει τον διδάσκοντα να βάλει στα παιδιά ατομικές και ομαδικές εργασίες. 

Όσον αφορά την επιστημονική εγκυρότητα των δύο αυτών σχολικών βιβλίων, από την 
ανάλυση των απαντήσεων φαίνεται πως η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών και των δύο 
βαθμίδων θεωρεί ότι η τεκμηρίωση των γεγονότων είναι ικανοποιητική, όσον αφορά τις 
πηγές και τις εικόνες που συνοδεύουν το κυρίως κείμενο του βιβλίου, εκφράζοντας ωστόσο 
τη δυσαρέσκειά τους (περισσότερο οι δάσκαλοι) για τον μικρό αριθμό πηγών που 
συνοδεύουν κάθε κεφάλαιο, καθώς και για το γεγονός ότι ορισμένες φορές το βιβλίο 
αρκείται στην τεκμηρίωση μίας ανούσιας λεπτομέρειας του κειμένου παραλείποντας να 
τεκμηριώσει άλλα σημαντικά ιστορικά γεγονότα. Οι εκπαιδευτικοί της μέσης εκπαίδευσης 
θεωρούν ότι το πλήθος των εικόνων, των φωτογραφιών και των πηγών που συνοδεύουν 
κάθε κεφάλαιο είναι επαρκές. Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε ότι και οι δάσκαλοι και οι 
φιλόλογοι καταγγέλλουν την έλλειψη παραπομπών σε επιστημονικά βιβλία. 

Σχετικά με τον τρόπο παρουσίασης των γεγονότων μέσα στο σχολικό βιβλίο, δηλαδή 
κατά πόσο τα γεγονότα που εξιστορούνται προσεγγίζονται από διαφορετικές οπτικές, 
παρατηρούμε ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις απόψεις των δασκάλων και των 
φιλολόγων. Οι πρώτοι έχουν την άποψη ότι το σχολικό βιβλίο Ιστορίας της Στ’ Δημοτικού 
δεν παρουσιάζει διαφορετικές όψεις των ιστορικών γεγονότων, ενώ οι δεύτεροι 
αναγνωρίζουν την προσπάθεια που κάνει το βιβλίο της Γ’ Γυμνασίου να παρουσιάσει 
διαφορετικές οπτικές των γεγονότων, έστω και μόνο μέσω των πηγών που συνοδεύουν το 
κυρίως κείμενο. Η διαφορά των απόψεών τους ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι οι μαθητές 
του Γυμνασίου μπορούν να αντιληφθούν ευκολότερα την ύπαρξη διαφορετικών εκδοχών 
για ένα θέμα απ’ ό,τι οι μαθητές του Δημοτικού, οπότε ίσως θεωρούν ότι τα βιβλία που 
απευθύνονται σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας προσφέρονται περισσότερο για την 
παρουσίαση διαφορετικών οπτικών. 

Όσον αφορά τη χρήση των δύο αυτών σχολικών βιβλίων από τους ίδιους τους 
εκπαιδευτικούς, διαπιστώσαμε ότι, παρόλο που δεν το χρησιμοποιούν όλοι στον ίδιο 
βαθμό, όλοι το θεωρούν απαραίτητο εργαλείο κατά την προετοιμασία και τη διεξαγωγή της 
διδασκαλίας τους. Οι πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, και των δασκάλων και των 
φιλολόγων, το χρησιμοποιεί συστηματικά θεωρώντας το σημαντικότατο εργαλείο για τη 
διδασκαλία, αν και δεν είναι λίγοι εκείνοι που ισχυρίζονται ότι αναγκάζονται να το 
χρησιμοποιούν λόγω των θεσμικών κανόνων ή λόγω του μεγάλου όγκου ύλης που πρέπει 
να καλύψουν σε συνδυασμό με τον περιορισμένο χρόνο διδασκαλίας που έχουν στη 
διάθεσή τους.  

Ωστόσο, χρησιμοποιούν και άλλα μέσα, καθώς και επιπρόσθετο υλικό, για να διεξάγουν 
το μάθημά τους. Τα συνηθέστερα μέσα που χρησιμοποιούν είναι ο ηλεκτρονικός 
υπολογιστής (κυρίως για ιστοσελίδες, ταινίες και ντοκιμαντέρ), ο προτζέκτορας (για 
προβολή χαρτών, διαφανειών, εικόνων, σχεδιαγραμμάτων κλπ.) και ο διαδραστικός 
πίνακας. Το επιπλέον υλικό που χρησιμοποιούν το αντλούν από το διαδίκτυο ή από άλλα 
ιστορικά βιβλία. Με τη χρήση των νέων τεχνολογιών κατά τη διδασκαλία τους, θεωρούν ότι 
το μάθημα γίνεται πιο ζωντανό και ελκύει το ενδιαφέρον των παιδιών. Βέβαια, ορισμένοι, 
παρόλο που έχουν τη διάθεση να εμπλουτίσουν τη διδασκαλία τους με εποπτικά μέσα και 
με επιπρόσθετο υλικό, δεν το κάνουν λόγω της πίεσης χρόνου μέσα στη διδακτική ώρα. 
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Όσον αφορά το πολλαπλό βιβλίο, σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται θετικοί 
απέναντι στο ενδεχόμενο χρήσης του. Θεωρούν ότι η ύπαρξη πολλών εγκεκριμένων 
σχολικών βιβλίων, από τα οποία ο εκπαιδευτικός θα μπορεί να επιλέγει ποιο ταιριάζει 
περισσότερο στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών του, αλλά και στη δική του 
ιδιοσυγκρασία, θα βελτιώσει την εκπαιδευτική διαδικασία και την απόδοση των παιδιών. 

Όταν οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να εκφράσουν τη γνώμη τους για το ηλεκτρονικό βιβλίο, 
διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν δύο άκρως αντίθετες απόψεις. Ορισμένοι, κυρίως οι δάσκαλοι, 
το θεωρούν ένα ελκυστικό μέσο μάθησης για τα παιδιά, μιας και είναι πλέον εξοικειωμένα 
με την τεχνολογία, ενώ άλλοι, κυρίως οι καθηγητές, πιστεύουν ότι είναι ένα μέσο που θα 
αποσπούσε τελείως την προσοχή των μαθητών από το περιεχόμενο της μάθησης. Η 
διαφορά τους ίσως έγκειται στο γεγονός ότι στο Δημοτικό δεν έχει γίνει ακόμα προσπάθεια 
για χρήση του ηλεκτρονικού βιβλίου, οπότε οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν διαμορφώσει 
ολοκληρωμένη άποψη γι’ αυτό ούτε έχουν έρθει αντιμέτωποι με τα μειονεκτήματα που 
αναφέρουν οι καθηγητές μέσης εκπαίδευσης ότι έχει η χρήση του. 

Όσον αφορά τη διδασκαλία της Ιστορίας χωρίς σχολικό βιβλίο, οι περισσότεροι 
εκπαιδευτικοί δεν την επιθυμούν καθώς  το βλέπουν ως οδηγό τους στη διδασκαλία, αλλά 
και ως σημείο αναφοράς για τους μαθητές. Διαπιστώνουμε, ωστόσο, ότι αρκετοί είναι και 
αυτοί που αναγνωρίζουν ότι με την απουσία του σχολικού εγχειριδίου θα δοθεί ευκαιρία 
και στους ίδιους αλλά και στους μαθητές να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους. Ακόμα, 
όμως, και όσοι δείχνουν έτοιμοι να απαγκιστρωθούν από το σχολικό εγχειρίδιο, 
επισημαίνουν τους κινδύνους που θα είχε μία τέτοια προοπτική, κυρίως λόγω των ακραίων 
πεποιθήσεων ορισμένων εκπαιδευτικών, στους οποίους με αυτό τον τρόπο δίνεται η 
ευκαιρία να διδάσκουν ό,τι κρίνουν οι ίδιοι ορθό, μεταβιβάζοντας επικίνδυνες ιδεολογίες 
στους μαθητές. Βέβαια, όσοι είναι υπέρ της διδασκαλίας του μαθήματος χωρίς σχολικό 
βιβλίο τονίζουν ότι κάτι τέτοιο συνεπάγεται ολική αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού 
συστήματος, διαφορετική κατάρτιση των εκπαιδευτικών και ύπαρξη των απαραίτητων 
υποδομών στα σχολεία. 
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Περίληψη 
Η Δημιουργική Γραφή συνδέεται με την έννοια της Δημιουργικότητας. Στην παρούσα εργασία γίνεται μια 
σύντομη ιστορική αναφορά στις παραπάνω έννοιες . Μέσα από την αξιολόγηση του Διαθεματικού Ενιαίου 
Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών και του Αναλυτικού Προγράμματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Γυμνασίου διαπιστώνεται κατά πόσο οι σκοποί και οι στόχοι των παραπάνω 
γλωσσικών μαθημάτων έχουν δημιουργικό χαρακτήρα. Επίσης, παρατίθενται παραδείγματα δραστηριοτήτων 
από τα Σχολικά Εγχειρίδια του Γυμνασίου που προσιδιάζουν στη βασική έννοια. Επιπλέον, η εργασία 
εστιάζεται σε δραστηριότητες-τεχνικές Δημιουργικής Γραφής που μπορούν να εφαρμοσθούν κατά τη διάρκεια 
της διδασκαλίας των γλωσσικών μαθημάτων στη σχολική τάξη. 
 
Λέξεις κλειδιά:  ΑΠΣ,  ΔΕΠΠΣ, τεχνικές Δημιουργικής Γραφής. 
 
Εισαγωγή 
Η Δημιουργικότητα συγκαταλέγεται στις αναγκαίες δεξιότητες του 21ού αιώνα μαζί με την 
Κριτική Σκέψη και Δράση, τη Συνεργασία, τη Διαπολιτισμική Κατανόηση, την Επικοινωνία, 
τη γνώση Η/Υ, την Επαγγελματική και Μαθητική Αυτονομία. Tο σχολείο ως οργανωμένος 
επίσημα θεσμός έχει τη δυνατότητα με δημιουργικές μορφές διδασκαλίας να καλλιεργεί 
συστηματικά τις επινοητικές ικανότητες του παιδιού, ώστε να διαμορφωθούν πολίτες 
ικανοί να παράγουν ιδέες πρωτότυπες και χρήσιμες. Τις ανάγκες αυτές έχει υπόψη του ο 
νομοθέτης υποστηρίζοντας τον γενικό σκοπό της εκπαίδευσης ως εξής: «…να συμβάλλει 
στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών 
δυνάμεων των μαθητών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες 
προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά (Ν. 1566/85, ΦΕΚ 167Α, Παράγραφος 1, άρθρο 
1). 

Ένας απλός και σημαντικός ορισμός θεωρεί τη Δημιουργικότητα ως προϊόν του 
μοναδικού Εγώ μας. Η Margaret Mead ορίζει τη δημιουργικότητα ως εξής: «Στο βαθμό που 
ένα πρόσωπο κατασκευάζει, ανακαλύπτει ή σκέφτεται κάτι που είναι νέο γι΄αυτό, μπορεί να 
πούμε, ότι έχει να κάνει με δημιουργική πράξη. Σύμφωνα με την άποψη αυτή το παιδί 
εκείνο, που ανακαλύπτει ξανά στον 21ο αιώνα, ότι το τετράγωνο της υποτείνουσας σε ένα 
ορθογώνιο τρίγωνο είναι ίσο με το άθροισμα των τετραγώνων των δύο κάθετων πλευρών, 
κάνει μια τόσο δημιουργική πράξη, όπως εκείνη που έκανε ο Πυθαγόρας, παρόλο που οι 
συνέπειες της ανακάλυψης για την πολιτιστική παράδοση είναι χωρίς αξία, αφού οι 
προτάσεις αυτές είναι πια μέρος της Γεωμετρίας» (Massialas, Zevin, 1975).  Έτσι στον 
συγκεκριμένο ορισμό υποδηλώνεται η ανακάλυψη αλλά και η διαδικαστική γνώση που θα 
πρέπει να καλλιεργεί, μέσω του προγράμματος διδασκαλίας, το σχολείο. 

Στόχος του σχολείου, εξάλλου θα πρέπει να είναι η εκμάθηση δεξιοτήτων στους 
μαθητές, όπως η ανάγνωση και η γραφή. Επιπλέον, να δοθεί, μέσω της εκπαίδευσης, 
ιδιαίτερη βαρύτητα στη δημιουργική έκφραση των ιδεών, εμπειριών και συναισθημάτων. Η 
καλλιέργεια, ωστόσο, δεξιοτήτων περιλαμβάνει και την ικανότητα συσχετισμού των 
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δημιουργικών και εκφραστικών απόψεων του ατόμου μέσα από την επαφή των μαθητών 
με πολιτισμικά έργα. 

Μέσω της καλλιέργειας των βασικών δεξιοτήτων προωθείται και η έννοια της 
μεταγνώσης (metacognition). Το μεταγιγνώσκειν είναι η ενημερότητα που διαθέτουμε για 
τον νου και τους τρόπους με τους οποίους επεξεργαζόμαστε τη γνώση. Η μεταγνώση αφορά 
σε στρατηγικές οργάνωσης που περικλείουν  τη μετατροπή των πληροφοριών σε άλλη 
μορφή. Η Δημιουργική Γραφή, θα μπορούσαμε να πούμε, ότι αφορά σε τεχνικές 
οργάνωσης των πληροφοριών με βάση ορισμένες μορφές (π.χ. η δημιουργία ενός 
αφηγηματικού κειμένου, η σύνθεση ενός ποιήματος κ.λπ.). 

Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούμε στη θεωρία του Vygotsky, 
σύμφωνα με τον οποίο η νοητική ανάπτυξη είναι μια διαδικασία άρρηκτα συνδεδεμένη με 
το πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο συντελείται. Έτσι, υπάρχει αλληλεπίδραση ατόμου και 
κοινωνικού περιβάλλοντος που δε διευκολύνει απλώς τη μάθηση αλλά και τη δημιουργεί. 
Οι γνώσεις με αυτό τον τρόπο «χτίζονται» προδευτικά. Μέσα από τις ομάδες εργασίας, στις 
οποίες μπορούν να ενταχθούν οι μαθητές, υπάρχει η κοινωνική διαμεσολάβηση των 
σημάτων που δεν είναι τίποτε άλλο από πολιτισμικά εργαλεία. Ως πολιτισμικά εργαλεία 
μπορεί να θεωρηθούν τεχνικές αλλά και δραστηριότητες που καλλιεργούν τη 
δημιουργικότητα του ατόμου. Έτσι, η γλώσσα δεν αποτελεί μια κλειστή νοητική κατασκευή  
αλλά ενέργεια και μια δημιουργική και αναπτυσσόμενη διαδικασία. 

Επιπλέον, στη θεωρία του Vygotsky ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σημασιολογική 
διάσταση της γλώσσας και στον ενεργό μετασχηματιστικό ρόλο που μπορεί να παίξει ο 
μαθητής στη διαμόρφωση νοήματος. Οι τεχνικές Δημιουργικής Γραφής αποτελούν 
μετασχηματιστικά πρότυπα, τα οποία παράγουν οι μαθητές μέσα από τις κατάλληλες 
διδακτικές ενέργειες και τις οδηγίες του διδάσκοντος. 

 Από την άλλη πλευρά η Δημιουργική Γραφή ως διαδικασία συνδέεται με την 
αποκλίνουσα σκέψη (Guilford), η οποία δίνει έμφαση στη διερευνητική στάση και 
επιδιώκεται η εξεύρεση πολλών διαφορετικών αλλά και αποδεκτών λύσεων που 
στηρίζονται στη διαίσθηση και σε ασύμβατες συνδέσεις και αναλογίες. Ο Guilford 
θεωρούσε ότι η δημιουργικότητα συνίσταται σε συνδυασμό πρωταρχικών ικανοτήτων, 
όπως η ευαισθησία στα προβλήματα, η ευχέρεια στη γένεση των ιδεών, η ευελιξία και 
πρωτοτυπία των ιδεών και η ικανότητα για σύνθεση και αναδιοργάνωση πληροφοριών 
(Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2011). Η δημιουργική διάσταση της σκέψης διαφαίνεται στον 
σχεδιασμό, στη σύλληψη, στη διαμόρφωση, στην πρωτοπορία, στη δημιουργία και στην 
παραγωγή αποτελεσμάτων κατάλληλων για τους σκοπούς που έχουν τεθεί (Τριλιανός, 
1998). Επίσης, αφορά στην ικανότητα να βλέπει το άτομο τα πράγματα με νέους τρόπους, 
να ξεπερνά τις υπάρχουσες πληροφορίες, να μη σκέφτεται συμβατικά, να κάνει νέα 
πράγματα, να παραγάγει άφθονους και πρωτότυπους τρόπους οργάνωσης του υλικού. 

 
Η σχέση της Δημιουργικής Γραφής με το ΔΕΠΠΣ και το ΑΠΣ στο Γυμνάσιο 
Σύμφωνα με τους εισηγητές των προγραμμάτων σπουδών, τόσο το ΔΕΠΠΣ όσο και το ΑΠΣ 
αποτελούν προγράμματα ανοικτών διεργασιών και διαδικασιών, συμβατά με το πνεύμα 
ενός σχολείου που έχει μετατραπεί σε κέντρο έρευνας και σε κοινότητα μάθησης. Ωστόσο, 
μέσα από την παράθεση των σκοπών και στόχων άλλοτε ωθούν τον εκπαιδευτικό σε μια 
μετωπική-δασκαλοκεντρική διδασκαλία και άλλοτε αφήνουν περιθώρια για μια 
δημιουργική προοπτική στη διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων. Έτσι, η ουσιαστική 
μάθηση συντελείται μέσα σε αυθεντικά πλαίσια και μέσα από δημιουργικές μεθόδους 
διδασκαλίας 
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Αναφερόμενοι, λοιπόν, στους σκοπούς και στόχους της Νεοελληνικής Γλώσσας και 
Λογοτεχνίας παρατηρούμε τα εξής. Στο ΔΕΠΠΣ της Νεοελληνικής Γλώσσας αναφέρεται ως 
στόχος του μαθήματος: να πλουτίζουν (οι μαθητές) τον λόγο τους με πραγματολογικές και 
σημασιακές αποχρώσεις (κυριολεξία, μεταφορά, χιούμορ, ειρωνεία, υπαινιγμός κ.λπ.). Οι 
παραπάνω αποχρώσεις αφορούν υφολογικές επιλογές που μπορούν να καλλιεργηθούν σε 
ένα πρόγραμμα Δημιουργικής Γραφής. Οι μαθητές περνούν στο στάδιο δημιουργίας 
κειμένων που δεν έχει σχέση με την υποδήλωση αλλά και τη συνδήλωση- μεταφορική 
χρήση της γλώσσας. Η παραπάνω τάση υποδηλώνεται  και στους στόχους της Νεοελληνικής 
Γλώσσας της Γ΄ Γυμνασίου, όπου αναφέρεται στη 2η ενότητα:  να συνειδητοποιήσει (ο 
μαθητής) ότι η σημασία μιας λέξης εξαρτάται και μεταβάλλεται σε μεγάλο βαθμό από τα 
συμφραζόμενά της. Παρατηρεί πως η ίδια λέξη π.χ. θέατρο παίρνει διαφορετική σημασία 
ανάλογα με τα συμφραζόμενα. Συντάσσει δικό του κείμενο ασκούμενος στην πολυσημία 
των λέξεων. Έτσι, κάθε κειμενικό είδος αποτελεί πεδίο γνώσης και δράσης, το οποίο 
επενδύεται γλωσσικά με συγκεκριμένο ύφος, δομή και περιεχόμενο. Από την πολυσημία 
των λέξεων περνάμε στην πολυσημία του κειμένου και στο «πληθυντικό» κείμενο, μέσα 
από τις πολλαπλές αναγνώσεις και προσεγγίσεις του, μια σύμφωνη τάση ανάλογη με τις 
αναγνωστικές θεωρίες και συγκεκριμένα με τη θεωρία της πρόσληψης. 

Με τη σύνταξη κειμένου προχωρούν οι μαθητές από τη δηλωτική στη διαδικαστική 
γνώση. Επιπλέον, σύμφωνα και με το μοντέλο των νοητικών δομών, χρειάζεται και ένα 
νοητικό πλαίσιο στο οποίο θα στηριχθούν οι μαθητές και με τη μορφή σκαλωσιάς θα 
περάσουν στην παραγωγή του δικού τους κειμένου. Έτσι θα γράψουν ένα παραμύθι, 
στηριζόμενοι στη φόρμουλα του Vladimir Propp. 

Συνδεδεμένο με το κειμενικό είδος είναι και η έννοια του περικειμένου της γλώσσας. Το 
περικείμενο ορίζεται ως ένα αντικειμενικό και σαφώς οριοθετημένο σύνολο παραγόντων 
που διαμορφώνουν τη γλωσσική χρήση. Ο Hymes μίλησε για πλέγμα ομιλίας και 
συμπεριέλαβε τα ακόλουθα συστατικά στοιχεία: η περίσταση (χώρος, σκηνή), οι 
συμμετέχοντες (οι ταυτότητές τους όπως ηλικία, φύλο κ.λπ.), οι σκοποί (προθέσεις, στόχοι, 
εκβάσεις), οι ακολουθίες πράξεων (μορφή και περιεχόμενο μηνυμάτων), το κλειδί (το 
ανεπίσημο ή επίσημο ύφος ομιλίας), τα μέσα (κανάλι λεκτικό ή μη λεκτικό), κανόνες 
(κανόνες διεπίδρασης και κανόνες ερμηνείας), το κειμενικό είδος (Κωστούλη, 2009). Έτσι, 
το δημιουργικό γράψιμο προτάσσει με τη φαντασία, βάζοντάς την όμως σε κάποια πλαίσια, 
ανάλογα με το κειμενικό είδος που κάθε φορά θα δημιουργηθεί. Η μυθιστορηματική 
αφήγηση, για παράδειγμα, υπόκειται σε κάποιους κανόνες που αφορούν στον ρόλο του 
αφηγητή, στην οπτική γωνία της αφήγησης, στα πρόσωπα τα πρωτεύοντα ή δευτερεύοντα, 
στις ανατροπές των αφηγηματικών πράξεων, στην τελική έκβαση των γεγονότων. 

Έτσι το ζήτημα της Δημιουργικής Γραφής μπορούμε να το προσεγγίσουμε από την έννοια 
του κειμένου. Να δώσουμε έμφαση στην παραγωγή του τελικού προϊόντος και να δώσουμε 
επιπλέον σημασία στη διαδικασία και στους παράγοντες που εμπλέκονται στην παραγωγή 
ή στην κατασκευή του γραπτού κειμένου. Η κειμενοκεντρική έρευνα γραφής απαιτεί τη 
συλλογή των γραπτών κειμένων με στόχο την καλύτερη κατανόηση της εσωτερικής τους 
οργάνωσης και δομής. 

Στους στόχους, εξάλλου, του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ Γυμνασίου 
αναφέρεται ότι: Οι κύριοι γλωσσικοί στόχοι που καθορίζουν τη διδασκαλία του γλωσσικού 
μαθήματος μπορούν να διατυπωθούν στον εξής άξονα: στην ανάπτυξη της δημιουργικής 
ικανότητας, που συντελείται τόσο με την κατανόηση, επεξεργασία και παραγωγή γραπτού 
και προφορικού λόγου, όσο και με τη βαθύτερη σχέση του με κείμενα, καθώς από δέκτης 
γίνεται πομπός, οργανώνοντας το δικό του κείμενο με συνοχή και συνεκτικότητα. Είναι 
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γεγονός ότι η έννοια Δημιουργική Γραφή εμπερικλείει κείμενα που αφορούν σε 
διαφορετικά κειμενικά είδη (μυθιστορηματική αφήγηση, διήγημα, παραμύθι, ποίημα 
κ.λπ.). Οι μαθητές, σύμφωνα με τα παραπάνω, περνούν από την κατανόηση που αυτή 
μπορεί να αφορά σε τεχνικές παραγωγής τόσο προφορικού όσο και γραπτού κειμένου. Εδώ 
παρατίθεται και ο διπλός ρόλος της επικοινωνίας των μαθητών, που από πομποί γίνονται 
και αποδέκτες των κειμένων τους. Έτσι οι μαθητές αρθρώνουν προφορικό λόγο, παράγουν 
για παράδειγμα ένα θεατρικό κείμενο μετά από τις κατάλληλες οδηγίες του διδάσκοντος 
αλλά και οργανώνουν, γράφοντας το δικό τους κείμενο μέσα από τις κατάλληλες τεχνικές 
του δημιουργικού γραψίματος. 

Στο ΑΠΣ της Νεοελληνικής Γλώσσας και τους σκοπούς αναφέρεται ότι: με την κατάκτηση 
της γλώσσας να εξελιχθούν (οι μαθητές) σε άτομα με ολοκληρωμένη προσωπικότητα, 
αυτοπεποίθηση και δημιουργική σκέψη. Η δημιουργική σκέψη προάγεται και μέσα από την 
ανάδυση του γραμματισμού ως στρατηγική διδασκαλίας της γλώσσας. Η έμφαση στην 
ανάδειξη της ατομικής δημιουργικότητας του μαθητή είναι ένα ζήτημα φυσικής 
προσέγγισης της μάθησης. Έτσι τη συγγραφή κειμένων δημιουργικής γραφής θα 
μπορούσαμε να την προσεγγίσουμε ως διαδικασία (process writing). Στους μαθητές πρέπει 
να τους επιτραπεί να περάσουν μέσα από μια αναπτυξιακή διαδικασία βιωματικής 
μάθησης και δημιουργίας και ότι θα επανεπινοήσουν ή θα επαναδομήσουν τα μαθησιακά 
στάδια, φθάνοντας σε συνεκτικά καλοοργανωμένα κείμενα μέσω μιας διαδικασίας 
σύνταξης, ανατροφοδότησης και ανασύνταξης (Baynham, 2000). 

Όσον αφορά στο ΔΕΠΠΣ της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, εκεί αναφέρεται ότι σκοπός της 
διδασκαλίας του μαθήματος είναι: Η ανάγνωση και η ερμηνευτική προσέγγιση των 
λογοτεχνικών έργων διεγείρει τη βιωματική συμμετοχή των μαθητών, καλλιεργεί μια 
σταθερή σχέση με τη λογοτεχνία και την ανάγνωση, ευαισθητοποιεί, εμπλουτίζει την 
εμπειρία, αναπτύσσει τη φαντασία, καλλιεργεί τη γλώσσα και αφυπνίζει καλλιτεχνικές 
δεξιότητες. Θα τονίσουμε εδώ την έννοια της βιωματικότητας που αφορά στη διδασκαλία 
της λογοτεχνίας και αποτελεί βασική παράμετρο και της παραγωγής των κειμένων 
Δημιουργικής Γραφής. Ειδικότερα, στους παραπάνω σκοπούς υποδηλώνεται η σχέση της 
Δημιουργικής Γραφής με τη Ρητορική και αφορά στις εξής φάσεις: Εύρεσις (invention): 
αναζήτηση ιδεών, λειτουργία της φαντασίας. Τάξις (disposition): σύνθεση των ιδεών με ένα 
λογικό πλάνο (αφήγηση). Λέξις (elocution). Συναρμολόγηση λέξεων- πρόσθεση 
διακοσμητικών στοιχείων. Μνήμη (la memoria): αποστήθιση. Υπόκρισις (action): 
δραματοποίηση και ορθοφωνία. 

Ως γενικός στόχος στο ΑΠΣ της Λογοτεχνίας προτάσσεται η δημιουργική και ελεύθερη 
ερμηνεία των λογοτεχνικών έργων. Υπάρχει εδώ νύξη που παραπέμπει στις αναγνωστικές 
θεωρίες και τονίζει τον ρόλο του αναγνώστη στην παραγωγή νοήματος του κειμένου. 
Ειδικότερα, εδώ υποδηλώνονται πρακτικές γραμματισμού που μπορεί να αφορούν τόσο 
τον δημιουργό όσο και τον αναγνώστη κειμένων. Αυτές αφορούν πρακτικές 
αποκωδικοποίησης (coding practices), όπου ο αναγνώστης σπάει τον κώδικα του γραπτού 
κειμένου και αναγνωρίζει την αρχιτεκτονική του. Πρακτικές ερμηνείας (text meaning 
practices), όπου ο αναγνώστης συμμετέχει στην κατανόηση ή στη σύνθεση νοήματος. 
Πρακτικές πραγματολογικές (pragmatic practices), όπου ο αναγνώστης συνειδητοποιεί και 
αξιοποιεί τη λειτουργική χρήση του κειμένου σε συγκεκριμένη επικοινωνιακή περίσταση 
και πρακτικές κριτικής (critical practices) όπου ο αναγνώστης αμφισβητεί τα κείμενα 
(Baynham, 2000). 

Από την άλλη πλευρά στους ειδικούς σκοπούς του ΑΠΣ της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 
αναφέρεται ότι: Οι μαθητές πρέπει να μπορούν: 
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• Να προσλαμβάνουν το λογοτεχνικό κείμενο ως έργο τέχνης και αισθητικό φαινόμενο 
στενά δεμένο με την εποχή του. 

• Να κατανοήσουν την ιδιαιτερότητα της λογοτεχνικής γλώσσας, τον μεταφορικό και 
συμβολικό χαρακτήρα της, και να ανακαλύψουν την αισθητική λειτουργία της. 

• Να κατακτήσουν την ικανότητα της συναισθηματικής συμμετοχής. 
• Να ερμηνεύουν με δημιουργικό τρόπο τα λογοτεχνικά έργα. 
• Να ανακαλύψουν και να ασκήσουν τις καλλιτεχνικές δεξιότητές τους. 

Mέσα από τους παραπάνω σκοπούς δίνεται έμφαση τόσο στην αισθητική όσο και στην 
πολιτισμική διάσταση του λογοτεχνικού φαινομένου. Ειδικότερα, οι δραστηριότητες που 
προσεγγίζουν το δημιουργικό γράψιμο είναι οι εξής: 
Προτεινόμενα διαθεματικά σχέδια εργασίας 
• Οι λογοτεχνικές αναπαραστάσεις του ταξιδιού από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας. 
• Να ζητηθεί από τους μαθητές να επιχειρήσουν να φανταστούν πώς θα αντιδρούσαν οι 

ίδιοι, αν επισκέπτονταν εκείνο τον τόπο, να ταυτιστούν ή να διαφοροποιηθούν με την 
οπτική του ταξιδιώτη-αφηγητή. 

Δραματοποίηση μυθιστορήματος 
• Ανάθεση ομαδικών εργασιών με καθήκοντα τον μετασχηματισμό πεζογραφικού έργου 

(κατά προτίμηση μυθιστορήματος) σε θεατρικό έργο. Στο πλαίσιο της δραστηριότητας 
αυτής οι μαθητές θα πρέπει να επιλέξουν τις σκηνές που προσφέρονται για 
δραματοποίηση, να αποκλείσουν ορισμένα από τα πρόσωπα που εμφανίζονται στο 
αφηγηματικό κείμενο και τα οποία παίζουν δευτερεύοντα ρόλο στην εξέλιξη της πλοκής, 
να μετατρέψουν σε σκηνικούς ρόλους τη δράση των κύριων προσώπων μέσα στο 
αφήγημα (τις πράξεις και τις σκέψεις τους), να επινοήσουν τις ενέργειες και τις 
αντιδράσεις τους, να φανταστούν τις κινήσεις τους πάνω στη σκηνή, να σχεδιάσουν τα 
κουστούμια και γενικά να αυτοσχεδιάσουν με το πιο δημιουργικό και παραγωγικό 
τρόπο. Εξυπακούεται πως οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες με διαφορετικές 
αρμοδιότητες σκηνοθεσίας, σκηνογραφίας, ενδυματολογίας, διασκευής και «σεναρίου» 
κ.λπ. 

Δημιουργικός χαρακτήρας υπολανθάνει και στην αξιολόγηση του μαθήματος της 
Λογοτεχνίας. Συγκεκριμένα αναφέρεται: «Μεγαλύτερη βαρύτητα θα πρέπει να δίνεται σε 
δραστηριότητες με τις οποίες επιχειρείται να διερευνηθεί κατά πόσο επιτεύχθηκαν 
ανώτεροι στόχοι, όπως είναι ο βαθμός πρόσληψης των ερεθισμάτων του κειμένου και 
ανταπόκρισης σ΄αυτά, η ικανότητα εκτίμησης, οργάνωσης και χαρακτηρισμού των απόψεων 
και στάσεων. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα πρέπει να ελέγχονται η γενικότερη πρόσληψη 
του λογοτεχνικού έργου και η ανταπόκριση του μαθητή σ΄αυτό, ο τρόπος δηλαδή με τον 
οποίο οργανώνει τις στάσεις και τις αξίες του. Η ικανότητα με την οποία ο μαθητής 
οργανώνει τις αξίες του και συνθέτει την προσωπική του βιοθεωρία. Οι ερωτήσεις που 
ικανοποιούν αυτούς τους στόχους διατυπώνονται κυρίως με τους παρακάτω τρόπους: 
συμφωνείς με την άποψη…; Πώς ερμηνεύεις; Πιστεύεις ότι…; Πώς φαντάζεσαι…; Πώς θα 
χαρακτήριζες…; Ο ήρωας προκαλεί τη συμπάθειά σας; Αιτιολογήστε τη γνώμη σας». 

 
Δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής 
Παραθέτουμε παρακάτω μερικές από τις δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής: 
Bιωματικές ασκήσεις προθέρμανσης 
• Ζητάμε από τους μαθητές να προτείνουν έναν τραγουδιστή ή ηθοποιό ή ένα όνομα 

μουσικού συγκροτήματος που τους αρέσει και το αναγράφουμε στον πίνακα. 
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Προκαλούμε συζήτηση με θέμα ποιο όνομα είναι ωραιότερο και ποιο δεν μας αρέσει 
καθόλου. 

• Ζητάμε από τους μαθητές να προτείνουν μια λέξη ο καθένας και μετά από συζήτηση 
ψηφίζουμε για τις πέντε προτιμότερες και  κατόπιν γράφουμε ή λέμε προφορικά μια 
ιστορία. 

• Αντικατάσταση των προσώπων και του αντίστοιχου αριθμού της αφηγηματικής 
ιστορίας. Αντικαθιστούμε το α΄ ενικό με το α΄ πληθυντικό πρόσωπο στο παρακάτω για 
παράδειγμα κείμενο: Συνάντησα προχθές στον δρόμο έναν παλιό συμμαθητή μου, 
φαλακρό πια και σχεδόν γερασμένο, που μου έκανε φριχτά παράπονα, ότι δήθεν τον 
βλέπω στον δρόμο και δεν τον χαιρετάω. Τον άκουσα για αρκετή ώρα σιωπηλός και 
μετά βιάστηκα ν΄αναγνωρίσω την ενοχή μου για να τον ξεφορτωθώ μια ώρα αρχύτερα. 
Σαν χωρίσαμε. Άθελά μου πήρα ν΄ανασκαλεύω τα περασμένα. Το αίμα μου φούντωσε 
(Γ. Ιωάννου, Τα παρατσούκλια). 

• Σκηνικό της ιστορίας: πρόκειται για τον προσανατολισμό /orientation των γλωσσολόγων 
ή αλλιώς για το αφηγηματικό πλαίσιο της αφηγηματολογίας. Ξεκινάμε την ιστορία 
απαντώντας σε ερωτήσεις όπως : ποιος, τι, πότε, πού, πώς, γιατί. Ας δούμε το 
παράδειγμα των Beatles: Wednesday morning at five o΄ clock as the day begins (The 
Beatles, “She΄s leaving home). 

• Μέσα στην υπόθεση της ιστορίας θα μπορούσαμε να προσθέσουμε σχόλια, να 
παραθέσουμε φράσεις από άλλο κείμενο, να γράψουμε για τα συναισθήματα τις ιδέες 
ή τις κρίσεις του αφηγητή και των ηρώων που καλούνται να σχολιάσουν τα γεγονότα, να 
περιγράψουμε αναλυτικότερα τον χαρακτήρα των ηρώων και να κατασκευάσουν οι 
μαθητές μια διαφορετική εξέλιξη στην αφήγηση της ιστορίας. 

• Αλλάζουμε τους ρόλους των προσώπων της ιστορίας (έτσι ο καλός χαρακτήρας 
μετατρέπεται σε κακό και το αντίστροφο). 

• Για να ξεκινήσουμε την ιστορία χρησιμοποιούμε μια λεκτική άρνηση. Π.χ. η ιστορία που 
θα σας αφηγηθώ δεν είναι συνηθισμένη. Είναι μια ιστορία παράξενη και αστεία 
συγχρόνως. 

• Ξεκινάμε την ιστορία με μια επιφωνηματική φράση. Τι ωραία που ήταν σήμερα στην 
περιήγησή μας στο δάσος! 

• Ξεκινάμε την ιστορία με μια προσφώνηση όπως και στο τραγούδι: 
Αδέρφια μου, αλήτες, πουλιά 
Κι εγώ σαν κι εσάς στους ανέμους 
Γυρεύω χαμένα φιλιά 
(Ηλίας Λυμπερόπουλος, Αδέρφια μου, αλήτες, πουλιά) 
• Συγγραφή παραμυθιού σύμφωνα με την τράπουλα του Vladimir Propp. 
• Παίρνουμε ένα παραμύθι και αλλάζουμε τα στοιχεία των χαρακτήρων, την εξέλιξη και 

το τέλος της ιστορίας. 
• Μυθολογικές παρεκτροπές. Μπορούμε με βάση τα πρόσωπα της μυθολογίας να 

δώσουμε διάφορους τίτλους και οι μαθητές να φτιάξουν ιστορίες κυρίως κωμικού 
χαρακτήρα. 

Η Αφροδίτη ακολούθησε το ταξίδι από τα νερά της Κύπρου στον πλανήτη Άρη.  
Το παράπονο της Αυγής και έρωτάς της για τον Οδυσσέα. 
Η Καλυψώ κοντά  στο τζάκι και αγκαλιά στην πολυθρόνα. 
• Επιχειρούμε παραλλαγές σε δοσμένα ποιήματα ή αφηγηματικές ιστορίες. 

Αντικαθιστούμε τις λέξεις του ποιήματος ή της αφήγησης με άλλες. 
• Παροιμίες αποτελούν την έναρξη για παιγνιώδεις φράσεις 
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Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται, είπε χτυπώντας με μεράκι τον φραπέ του. 
Ντουμ σπίρο σπέρο! Και τι είναι μια χυλόπιτα μπροστά στην αιωνιότητα. Αύριο μόλις 
χτυπήσει το κουδούνι για έξω, θα επιχειρήσω ξανά. 
• Φανταστικό αφήγημα 
Παρατηρούμε για λίγα λεπτά ένα ξεχωριστό πράγμα, π.χ. ένα δέντρο έξω από το παράθυρο 
της τάξης και σταδιακά φανταζόμαστε τις μεταμορφώσεις του, το βάζουμε σε δράση. Έτσι 
το δέντρο μετακινείται, μιλά, τρέχει, διψά, χαιρετά κ.λπ. 
Ζητούμε από τα παιδιά να γράψουν μια ακροστιχίδα με μια φανταστική λέξη και να 
συμπληρώσουν με λέξεις τα αρχικά γράμματα της ακροστιχίδας. 
• Δίνουμε στους μαθητές ένα ποίημα με ομοιοκαταληξία και ζητάμε να το γράψουν σε 

ελεύθερο στίχο, αφαιρώντας την ομοιοκαταληξία, σπάζοντας τις στροφές και 
προσθαφαιρώντας τις λέξεις. 

Πχ. Το ποίημα Θαλασσινά τραγούδια του Γεωργίου Δροσίνη που υπάρχει στο σχολικό 
εγχειρίδιο της Α΄ Γυμνασίου. Παραθέτουμε την α΄ στροφή του ποιήματος. 
Γλυκά φυσά ο μπάτης 
η θάλασσα δροσίζεται, 
στα γαλανά νερά της 
ο ήλιος καθρεφτίζεται 
Και λες πως παίζουν μ΄έρωτα 
πετώντας δίχως έννοια 
ψαράκια χρυσοφτέρωτα 
σε κύματ΄ασημένια. 
 
Πιθανή εκδοχή των μαθητών 
Ο άνεμος σπέρνει για λίγο τη δύναμή του 
και ξεσηκώνει τον αφρό της θάλασσας 
στα τρικυμισμένα νερά της 
σείονται οι βάρκες 
σου δίνει την εντύπωση ενός αλλόκοτου παιχνιδιού 
στο οποίο συμμετέχουν και τα ψάρια 
που αναδύονται μέσα από τα αλλιώτικα κύματά της. 
• Δίνουμε στους μαθητές ένα ποίημα με ομοιοκαταληξία που το βλέπουν για πρώτη 

φορά. Τους ζητάμε να το διαβάσουν και με ένα μολύβι να γράψουν αυθόρμητα και 
επιγραμματικά πάνω στη φωτοτυπία τις σκέψεις που τους γεννά και τις ερμηνευτικές 
τους απόπειρες. Στη συνέχεια ζητούμε να μεταφέρουν τις σκέψεις τους, όπως είναι 
καταγεγραμμένες σε ένα λευκό χαρτί. Έτσι προκύπτει ένα άλλο ποίημα σε ελεύθερο 
στίχο. Έτσι, για παράδειγμα, με βάση το ποίημα του Γ. Δροσίνη συνδέονται οι στίχοι του 
ποιήματος με τις εξής λέξεις: 

Λυσσομανάει ο αέρας 
η θάλασσα λικνίζεται 
στα κρύα τα νερά της 
μια αχτίδα λαμπυρίζει 
ψάρια αναδύονται, 
ωραία στην όψη τους,  
μέσα από τα μανιασμένα κύματα. 
• Παίρνουμε μια φράση και με μικρή επέμβαση τη μετατρέπουμε σε εξωπραγματική π.χ. 

η θάλασσα λικνίζεται. 
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Η θάλασσα λικνίζεται και βήχει. 
Μουσική 

• Επιλέγουμε μουσική ανάλογα με το θέμα της ενότητας που εξετάζουμε. Στη σκηνή 
για παράδειγμα της ραψωδίας ε της Οδύσσειας που αφορά στη θαλασσοταραχή 
που προκαλεί ο Ποσειδώνας μπορούμε να ακούσουμε μαζί με τους μαθητές 
αποσπάσματα από τη σειρά sound of sea. Σκοπός είναι να ενθαρρυνθούν οι μαθητές 
στη δημιουργική γραφή με αφορμή τη μουσική, να καταγράψουν ό,τι τους έρχεται 
στον νου σε συνάρτηση με το μουσικό ερέθισμα. Μετά τη συζήτηση στην τάξη 
ακολουθούν οι σχετικές ασκήσεις: 

• Περιγράψτε με επίθετα τη μουσική που ακούσατε. 
• Τι υπόθεση φαντάζεστε πως είχε η ταινία που μόλις ακούσατε την επένδυσή της; 
• Καλούμε τους μαθητές να αλλάξουν τους στίχους ενός γνωστού μουσικού θέματος. 
• Εικαστικά 
• Όταν οι Άγγλοι λένε show don΄t tell παροτρύνουν τον συγγραφέα να χρησιμοποιήσει 

εικόνες. Έτσι μπορεί να ζητηθεί από τα παιδιά να γράψουν κάτι με βάση μια εικόνα 
που θα έχουν μπροστά τους, ένα κολάζ, ένα σκίτσο κ.λπ.  

 
Συμπεράσματα 
Μέσα από την παραπάνω εργασία προσπαθήσαμε να συσχετίσουμε τον όρο 
Δημιουργικότητα με τη Δημιουργική Γραφή. Mέσα από τις τεχνικές Δημιουργικής Γραφής 
προσπαθήσαμε να αναδείξουμε τη σχέση της με τη γλώσσα. Η μελέτη του ΔΕΠΠΣ και του 
ΑΠΣ στο Γυμνάσιο και συγκεκριμένα αυτή που αφορά στη μελέτη των γλωσσικών 
μαθημάτων ανέδειξε το γεγονός ότι εν μέρει το στο ΔΕΠΠΣ όσο και στο ΑΠΣ υπάρχουν 
δραστηριότητες δημιουργικού χαρακτήρα. Η γλώσσα λειτουργεί σαν τζάμι που μας βοηθάει 
να δούμε προς την πλευρά του πολιτισμού και της κοινωνικής δομής. Ως μέλη μια 
πολιτισμικής κοινότητας διαθέτουμε τη συνεχή διαλεκτική του λόγου και του μεταλόγου, 
όπου στοχεύουμε αναστοχαστικά αυτό του παράγουμε (Τσιτσιπής, 2005). Ο Bauman (1977) 
μας έχει δώσει την έννοια του επιτελεσμένου λόγου, όπου η παραγωγή δεν αποτελεί μια 
μηχανιστική αντανάκλαση κάποιας απλώς βαθύτερης γλωσσικής ικανότητας αλλά 
επίτευγμα το οποίο αξιολογείται με βάση κάποια αισθητικά κριτήρια που έχουν 
παραδοσιακά διαμορφωθεί και που διατίθενται στην κοινότητα, για να αποτιμώνται 
αξιολογικά οι ομιλητές (Τσιτσιπής, 2005).  

Έτσι το κάθε κειμενικό είδος υποτάσσεται σε μια συγκεκριμένη υφολογική φόρμα και 
υπόκειται σε μια ορισμένη δομή. Το παραμύθι γράφεται σύμφωνα με μια συγκεκριμένη 
υφολογική φόρμα, το αφηγηματικό κείμενο υποτάσσεται στη φόρμουλα των 
συγκεκριμένων στοιχείων της αφήγησης (πρόσωπα-χαρακτήρες, είδος του αφηγητή, 
ανατροπές, τελική έκβαση της αφήγησης). Τα παραπάνω είναι σύμφωνα με την αντίληψη 
του Μπαχτίν, σύμφωνα με την οποία η γλώσσα είναι κοινωνικό και εγγενώς διαλογικό 
φαινόμενο και η λέξη δεν είναι μονοσήμαντη αλλά περικλείει μέσα στο κοινωνικό 
συμφραζόμενο χρήσης της και άλλες φωνές. Με τον όρο φωνή η αντίληψη αυτή ευνοεί την 
ιδεολογική οπτική γωνία η οποία είναι άρρηκτα δεμένη με τη γλωσσική χρήση (Τσιτσιπής, 
2005). 

Τέλος, από την άλλη πλευρά υπάρχει στενή αλληλεξάρτηση των Σχολικών Εγχειριδίων με 
το ΔΕΠΠΣ και το ΑΠΣ. Κάθε σχολικό εγχειρίδιο έχει, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα, 
ως σκοπό να μεταδώσει στον μαθητή πληροφορίες και γνώσεις, είναι δηλαδή ο κατεξοχήν 
φορέας της ύλης της διδασκαλίας. Το Σχολικό Εγχειρίδιο επιφορτίζεται με το καθήκον να 
παρουσιάσει την πραγματικότητα του μαθητή. Μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της 
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Νεοελληνικής Γλώσσας και της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας υπάρχουν εν μέρει 
δραστηριότητες δημιουργικού χαρακτήρα. Ωστόσο κάποιες από τις δραστηριότητες 
μπορούν να χρησιμεύσουν ως τεχνικές δημιουργικής επεξεργασίας του λόγου. 
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Περίληψη 
H παρούσα εργασία εστιάζει στο ερώτημα της «αιτούμενης σύζευξης» μαθηματικών και ποίησης στο πλαίσιο 
της σχολικής τάξης. Διερευνάται αν «η  σύζευξη ‘και’ οδηγεί στην τομή δύο συνόλων, δηλαδή στα κοινά τους 
στοιχεία. Είναι, άραγε, η τομή των συνόλων μαθηματικά και ποίηση κενό σύνολο ή όχι»; (Μπαλής, 2001:11). 
Διερευνήσαμε τη δυνατότητα των μαθητών να εξετάσουν κριτικά τη σχέση μαθηματικών και ποίησης, 
ξεφεύγοντας από στερεότυπες προσεγγίσεις, με σκοπό να συσχετίσουν τα μαθηματικά με τον λόγο, την 
προθετικότητα και τις τεχνικές του συγγραφέα (Sriraman, 2003). Αν και τα τελευταία χρόνια ανθούν τα 
λογοτεχνικά έργα που σχετίζονται με τα μαθηματικά -αυτό που ονομάστηκε παραμαθηματική λογοτεχνία- 
(Μιχαηλίδης, 2007),   τα κείμενα που μελετήθηκαν αφορούν σε λογοτεχνικά έργα ή αποσπάσματα έργων, τα 
οποία δεν έχουν ως στόχο κάποιου είδους μύηση στα μαθηματικά. Τα έργα αυτά  είτε αποδίδουν την οπτική 
του συγγραφέα για μια κατάσταση ή ένα πρόσωπο σε σχέση με τα μαθηματικά, είτε προσφέρονται για άμεση 
«μαθηματική» ερμηνεία του ποιητικού λόγου, είτε χρησιμοποιούν μαθηματικούς  όρους  και μαθηματικές 
ιδέες που η παρουσία τους σε ξαφνιάζει (Μπαλής, 2001:78). Μέσα από παρεμβάσεις στη σχολική τάξη 
διερευνήσαμε, αρχικά, στο απόσπασμα από τους Όρνιθες του Αριστοφάνη (στ. 992-1019), την ικανότητα των 
μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου να αντιληφθούν τη σχέση των μαθηματικών εννοιών που χρησιμοποιεί ο 
γεωμέτρης Μέτωνας, όταν  προσπαθεί  να σχεδιάσει τη νέα ενάερια πόλη με την πρόθεση του ποιητή να τον 
γελοιοποιήσει και να σατιρίσει την κατάσταση στην Αθήνα. Σε μια δεύτερη παρέμβαση, διερευνήθηκε με τους 
μαθητές της Β΄Λυκείου η χρήση της μαθηματικής έννοιας του πολυωνύμου από τον ποιητή Μανώλη Ξεξάκη 
στο ποιήμά του  «Άσκηση τέταρτη», το οποίο αναφέρεται στον συγγραφέα Ν. Πεντζίκη. Τέλος, στο  ποίημα  
του Έκτορα Κακναβάτου «Άλγεβρα», που αναφέρεται στην εξίσωση, εξετάζεται με τους μαθητές της 
Α΄Λυκείου η δυνατότητα να ερμηνευτεί μέσω της έννοιας αυτής η πολυσημία της εικονοποιοίας του 
ποίηματος και να προβληθούν οι διαφορετικές αναγνώσεις του έργου. 
 
Λέξεις-κλειδιά: ποίηση, μαθηματικά,  σύζευξη, πολυσημία. 

 
1. Εισαγωγή 
Στην εργασία αυτή, εκτός από την προφανή διαθεματική διάσταση των διδακτικών 
παρεμβάσεων, μάς ενδιέφερε να καταγράψουμε τα αποτελέσματα από την εφαρμογή μιας 
«διαφορετικής θεώρησης της μάθησης στην οποία οι  συναισθηματικές λειτουργίες θα 
αντιμετωπίζονται όχι μόνο ως ισότιμες αλλά ως προϋπόθεση ανάπτυξης των γνωστικών 
λειτουργιών» (Χασάπης, 2007).  

Η έρευνα έχει δείξει ότι η διδακτική διαδικασία και η μάθηση γίνονται πιο 
αποτελεσματικές μέσα από τη σύνδεση των διαφόρων αντικειμένων σε αντίθεση με τη 
μελέτη ενός μεμονωμένου αντικειμένου και ότι η σύνδεση αυτή αυξάνει τα κίνητρα και το 
επίπεδο της εμπλοκής των μαθητών στη διαδικασία, καθώς και την αποτελεσματικότητα 
της μάθησης (Κοταρίνου, κ.ά., 2015: 29-39). Επίσης έρευνες που αφορούν στη χρήση της 
Λογοτεχνίας στη διδασκαλία των Μαθηματικών δείχνουν τη θετική επίδραση που μπορούν 
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να παίξουν οι ιστορίες στη μάθηση των μαθηματικών (Borasi, Siegel, 1989; Sriraman, 2003; 
2004).   

Πολλά λογοτεχνικά κείμενα που συσχετίζουν τα μαθηματικά με τον ποιητικό ή τον πεζό 
λόγο είτε έχουν δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό -και είναι πολλά τα τελευταία χρόνια είτε 
ανήκουν σε ποιητές ή καλλιτέχνες που από την αρχαιότητα χρησιμοποίησαν ως μέσο 
έκφρασης το Λόγο των μαθηματικών. Αυτά τα κείμενα μπορούν να αποτελέσουν προτάσεις 
για διδακτική εφαρμογή στο πλαίσιο της διαθεματικότητας δίνοντας τη δυνατότητα για την 
εφαρμογή μιας «μαθηματικής λογοτεχνίας» στα φιλολογικά μαθήματα ή το αντίστροφο. Τα 
κείμενα που αναφέρονται σε μαθηματικές έννοιες παρέχουν ανάλογα με τον τρόπο 
εμπλοκής της μαθηματικής έννοιας και το πλαίσιο για τη διδασκαλία τους. Οι Bharath 
Sriraman και Astrid Beckmann προτείνουν μια κατηγοριοποίηση των κειμένων της 
μαθηματικής λογοτεχνίας σε: α) κείμενα εκτενή, όπου ένα μόνο μικρό απόσπασμα 
αναφέρεται σε μαθηματικά (πχ. Από τον Φάουστ του Goethe: The witch´s one-time-one), β) 
κείμενα σύντομα όπου η έμφαση δίνεται στην παρουσίαση ενός μαθηματικού ζητήματος 
και γ) τα μαθηματικά αφορούν σε ολόκληρο το εκτενές λογοτεχνικό κείμενο. Κατά τον ίδιο 
τρόπο η διδακτική προσέγγιση αποσκοπεί μέσω  μιας σειράς ερωτημάτων,  στην κατανόηση 
της μαθηματικής έννοιας, στην σύνδεσή της με την περίσταση και στην επέκταση της.  

Κατά τη έρευνά μας η αξιοποίηση των «εντυπώσεων» των μαθητών αποτέλεσε μοχλό 
για την ανάπτυξη του ελεύθερου διαλόγου της αντιληπτικής ικανότητας, της φαντασίας και 
της δημιουργικότητάς των μαθητών. Η παρέμβασή μας μπορεί, λοιπόν, να γίνει κατανοητή 
ως μια προσπάθεια, να ξεπεραστούν τα στεγανά μεταξύ των διαφορετικών αντικειμένων 
διδασκαλίας στη σχολική εκπαίδευση και να διερευνηθούν οι πιθανές σχέσεις μεταξύ των 
δύο διδακτικών αντικειμένων. Άλλωστε, όπως αναφέρει ο ποιητής Κακναβάτος σε 
συνέντευξή του «…όλη αυτή η αγωνία που υπάρχει στο να συλλάβει ο άνθρωπος για ν’ 
αποδώσει με μια οποιαδήποτε γλώσσα τις σκέψεις και τα αισθήματά του. Ε, αυτό δεν το 
‘χει μονάχα η μαθηματική επιστήμη, το ΄χει και η ποίηση Το ‘χει πει κι ο Heisenberg ότι 
μόνο δύο γλώσσες έχει ό άνθρωπος για να αντιμετωπίσει την παγκοσμιότητα: τα 
μαθηματικά και την ποίηση” (Κρεμμύδας, 2004:17).  
 
2. Κυρίως Κείμενο  
Κατά την παρούσα έρευνα θα διερευνηθούν οι άξονες βάσει των οποίων το λογοτεχνικό 
κείμενο στο οποίο εμπεριέχονται μαθηματικές έννοιες είναι δυνατό να παρουσιαστεί σε 
μια διδακτική παρέμβαση. Περιλαμβάνονται ζητήματα σχετικά με τον τρόπο πρόσληψης 
από τους μαθητές της σχέσης μαθηματικών και λογοτεχνίας και ειδικότερα θίγονται τα εξής 
ερωτήματα: Αποκτούν την ικανότητα να αντιλαμβάνονται  και να κατανοούν  μαθηματικές 
έννοιες, έξω από τα κλειστά συστήματα της διδασκόμενης ύλης; Με ποιο τρόπο οι έννοιες 
αυτές χρησιμοποιούνται για να εξηγήσουν ή να ερμηνεύσουν ένα κοινωνικό φαινόμενο, μια 
κατάσταση ή έναν ανθρώπινο χαρακτήρα και πώς προσλαμβάνονται από τους μαθητές; 
Πώς συνθέτει ο κάθε αναγνώστης τον έξω κόσμο σύμφωνα με τη θεωρία της αναγνωστικής 
ανταπόκρισης (Φρυδάκη, 2003: 166-169) και πώς αντιλαμβάνονται οι μαθητές το ρόλο  των 
μαθηματικών εννοιών στην πρόσληψη των κειμένων; Στην ελληνική εκπαίδευση εδώ και 
δεκαετίες αποτελεί ζητούμενο αφ΄ενός μεν το «παιχνίδι αλληλοπροσφοράς μεταξύ 
κειμένου και μαθητών με τη μεσολάβηση του δασκάλου […] και την απαλλαγή από την 
τυποποιητική εκλογίκευση της ερμηνείας» (Σπανός, 1996: 55) ως προς τη διδασκαλία της 
λογοτεχνίας και αφ΄ετέρου η εφαρμογή της διαθεματικότητας που ενισχύεται από την  
αντίληψη ότι το σχολείο πρέπει να προετοιμάζει. τους νέους ανθρώπους για την 
πολυπλοκότητα και διασυνδεσιμότητα του κόσμου.(Freiman, Sriraman, 2010).  
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Τα κείμενα που εξετάστηκαν κατά την έρευνα αυτή και παρουσιάστηκαν στους μαθητές 
μπορούν να ενταχθούν στην πρώτη και την δεύτερη από τις παραπάνω κατηγορίες 
κειμένων «μαθηματικής λογοτεχνίας» των Bharath Sriraman και Astrid Beckmann. Τα 
επιλεγέντα κείμενα είναι είτε αφηγηματικά με πραγματικές περιγραφές χωρίς έντονα τα 
στοιχεία του συνυποδηλωτικού λόγου είτε κείμενα με στοιχεία μοντερνισμού και 
υπερρεαλιστικής γραφής. Στην πρώτη περίπτωση ανήκει το απόσπασμα από τους Όρνιθες 
του Αριστοφάνη και στη δεύτερη ανήκουν τα άλλα δύο ποιητικά έργα που διδάχτηκαν και 
έχουν γραφτεί από  σύγχρονους λογοτέχνες -μαθηματικούς: το ποίημα Άσκηση τέταρτη, του 
Μ. Ξεξάκη και το ποίημα Άλγεβρα του Έ. Κακναβάτου.      
 
2.1. Όρνιθες του Αριστοφάνη: Γεωμετρήσαι βούλομαι τον άερα 
Κατά τον σχεδιασμό της παρέμβασής μας, επιλέξαμε να διδάξουμε, στην Γ΄Γυμνασίου, 
απόσπασμα από τους Όρνιθες του Αριστοφάνη, όχι μόνο από τη μετάφραση αλλά και, στο 
πλαίσιο του μαθήματος της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, από το πρωτότυπο. 
Παρουσιάστηκε απόσπασμα του αρχαίου κειμένου (στ. 992-1019), και συγκεκριμένα η 
σκηνή με τον μαθηματικό Μέτωνα, όπου η αναφορά σε μαθηματικές έννοιες είναι ρητή και 
ο λόγος γίνεται εύκολα κατανοητός στο θεατή/αναγνώστη. Το έργο αντικατοπτρίζει την 
εποχή  κρίσης για την Αθήνα και ως διέξοδος δίδεται το χτίσιμο μιας άλλης, εναέριας, 
πολιτείας, όπου σπεύδει προς βοήθεια ο μαθηματικός Μέτωνας με την επιστήμη του. Είναι 
προφανές εδώ  ότι η γλώσσα των μαθηματικών χρησιμοποιείται για να αποδοθεί η 
ουτοπική σύλληψη της πραγματικότητας και κατ΄επέκταση για να γίνει αντιληπτή από το 
κοινό η σάτιρα που στοχεύει στην δεδομένη κοινωνική κατάσταση. 
-Μέτωνας. Να γεωμετρήσω θέλω τον αέρα 
Να σας τον χωρίσω στρέμμα στρέμμα[…] 
Πεισθαίτερος. Τι ‘ναι τούτα που ‘χεις στα χέρια; 
Μέτωνας. Χάρακες του αέρα 
γιατί ο αέρας είναι ως σύνολο όμοιος  
στο σχήμα μ’ένα φούρνο. Εγώ από πάνω 
θα βάλω στον καμπύλο χάρακά μου, 
ένα διαβήτη μέσα του θα θέσω  
[…] και θα μετρήσω μ' ένα χάρακα ίσιο 
που θα  εφαρμόσω, κι έτσι θα σου γίνει  
τετράγωνος ο κύκλος, και στη μέση 
θα 'ναι αγορά, κι εκεί ακριβώς στο κέντρο  
θα φέρνουν ίσιοι δρόμοι· 
θα ‘ναι ως άστρο που, ενώ είναι   κυκλικό, 
οι ακτίνες λάμπουν ίσιες παντού. 

Ο Μέτωνας, ο οποίος ανήκει στην κατηγορία των «λογίων αλαζόνων» (Κακριδής, 1974),  
γελοιοποιείται  από τον Αριστοφάνη με στόχο την κριτική της σύγχρονής του πολιτικής 
κατάστασης. Το έργο παίχτηκε στα Μεγάλα Διονύσια το 414, μια εποχή κρίσης για την 
Αθήνα: Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος, οι βλέψεις των Αθηναίων για εξάπλωση στη Δ. 
Μεσόγειο, η αποστολή στόλου στη Σικελία. Άξονα της δράσης αποτελεί η απόφαση του 
Αθηναίου Πεισθαίτερου και του φίλου του να φύγουν, να ζήσουν σε μια άλλη  ήσυχη και 
ιδανική πόλη, την οποία θα φτιάξουν, με τη βοήθεια των πουλιών. Κι όμως ένα σωρό 
ενοχλητικοί άνθρωποι που επιδιώκουν να κερδίσουν κάτι από τη νέα πόλη, τη 
Νεφελοκοκκογία, παρεμβαίνουν στο «χτίσιμο» της.  Ανάμεσα σε αυτούς και ο Μέτωνας, ο 
μαθηματικός.  
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Στόχος μας ήταν να γίνει αντιληπτό από τους μαθητές ότι ο νέος Λόγος στην κωμωδία θα 
προκύψει μέσα από την κριτική του παλαιού συστήματος και την αποδόμηση του, σε 
αντίθεση με την τραγωδία όπου υπάρχει μια ορθολογική επιχειρηματολογία. Η 
επιχειρηματολογία του Αριστοφάνη, άλλωστε, είναι μια αντι-επιχειρηματολογία, όχι όμως 
ανορθόλογη. Προσπαθεί να φτιάξει έναν άλλο Λόγο, και αυτό είναι θέμα της κοινότητας. Η 
Νεφελοκοκκυγία είναι μια άλλη, εναλλακτική κοινότητα απέναντι στην κοινότητα των 
Αθηνών (Ασημακοπούλου, Λυμπεροπούλου, 2016: 629-638) . 

Κατά την πρώτη φάση της παρέμβασης, οι μαθητές προσπάθησαν να κατανοήσουν το  
αρχαίο κείμενο και την μαθηματική περιγραφή. Με βάση το κείμενο συζητήθηκαν οι 
μαθηματικοί όροι: τετράγωνο, ρόμβος, τετραγωνισμός του κύκλου, ευκλείδεια γεωμετρία,  
γεωμετρία του χώρου, καθώς επίσης και η καταλληλότητα των γεωμετρικών οργάνων να 
μετρήσουν το χώρο. Στη συνέχεια, οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες προσπαθώντας να 
αναπαραστήσουν σε σχήματα το λόγο του Μέτωνα. Μετά την παρουσίαση των εργασιών 
τους έγιναν ερωτήσεις μεταγνωστικού χαρακτήρα, αν, δηλαδή, δυσκολεύτηκαν να 
σχεδιάσουν με βάση τις οδηγίες του  κειμένου και γιατί. Οι μαθητές εξήγησαν ότι «δεν είναι 
σωστά δομημένο το κείμενο», ώσπου, τελικά, ένας μαθητής έδωσε μια άλλη ερμηνεία, 
«Σωστό είναι αλλά δε γίνονται αυτά που λέει, γιατί Αριστοφάνης θέλει να κάνει τον κόσμο 
να σκεφτεί». Η ερμηνεία αυτή και η συζήτησή της στην τάξη οδήγησε τους μαθητές σε νέες 
σκέψεις και συνέχισαν λέγοντας ότι: «Οι άνθρωποι θέλουν να φτιάξουν τη ζωή τους, να 
φτιάξουν ένα καλύτερο μέλλον, αλλά ο Αριστοφάνης δίνει ένα απαισιόδοξο μήνυμα…», 
«Γιατί οι απλοί  άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι πρέπει να δουλέψουν και δεν περιμένουν από 
τον κάθε Μέτωνα…» «Πρέπει να αφήσουν τις ρητορείες του Μέτωνα…» κλπ. Στο ερώτημα 
αν σήμερα, υπάρχει η δυνατότητα να φτιάξουμε ένα νέο κόσμο βασισμένο στις ήδη 
υπάρχουσες  θεωρίες και δομές οι μαθητές απάντησαν: «Όχι πρέπει να βρούμε κάτι 
καινούριο…». Και «το καινούριο» προτείνεται στη συνέχεια με μια νέα δραστηριότητα. 
Προτάθηκε στους μαθητές να περιγράψουν την «ιδανική πόλη», όπως εκείνοι την 
φαντάζονται. Πρόκειται για δραστηριότητα που κινητοποιεί τη δημιουργική φαντασία των 
μαθητών, η οποία μπορεί να αναπτυχθεί με πολλούς τρόπους. (Μουλά, 2012).  

Οι μαθητές σχεδίασαν την ιδανική πόλη στους αιθέρες, και παρουσίασαν έργα που δεν 
στερούνταν πρωτοτυπίας.Προσπάθησαν να συσχετίσουν τα γεωμετρικά σχήματα με έννοιες 
από την κοινωνική ζωή και τα βιώματά τους. Τελικά, αν και περιέγραψαν, κατά την 
παρουσίαση των έργων τους, με σχετική ευκολία την ιδανική πόλη τους, δεν  αναφερθηκαν 
άμεσα σε έννοιες, όπως δικαιοσύνη-αδικία, εκπαίδευση και συνθήκες ζωής αν και 
αναφέρθηκαν στις έννοιες πλούτος- φτώχια. Τα δεδομένα από την ανατροφοδότηση που 
είχαμε από την πρώτη αυτή παρουσίαση, θα ληφθούν υπόψη σε μια δεύτερη εφαρμογή. 

 Όπως πρόεκυψε από την παρουσίαση του συγκεκριμένου αποσπάσματος από τους 
Όρνιθες, οι μαθητές δυσκολεύτηκαν, αρχικά, να κατανοήσουν τα στοιχεία της σάτιρας στο 
αρχαίο κείμενο, αλλά μετά την όλη επεξεργασία του κειμένου μέσω της μετάφρασης, της 
συζήτησης και του σχεδιασμού ήταν σε θέση να πραγματοποιήσουν την αντίστροφη πορεία 
της μετάφρασης, δηλαδή, να εντοπίζουν φράσεις της νέας ελληνικής στο αρχαίο κείμενο.  Η 
σταδιακή κατανόηση της σχέσης μαθηματικών και Λόγου αποδεικνύει ότι οι μεθοδευμένες 
και συχνές παρεμβάσεις αυτής της μορφής μπορούν να οδηγήσουν τους μαθητές στη 
ολιστική θεώρηση της γνώσης, στον αναστοχασμό και τη δημιουργικότητα.   
 
2.2. Μανώλης Ξεξάκης, Ασκήσεις Μαθηματικών,1980 
Η δεύτερη διδακτική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στην Β΄Λυκείου με το ποίημα  Άσκηση 
τέταρτη, του Μ. Ξεξάκη. Ο ποιητής αναφέρεται στον  Ν.Γ. Πεντζίκη χρησιμοποιώντας  ρητώς  
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μαθηματικές έννοιες προκειμένου να περιγράψει με «μαθηματική» σαφήνεια τη 
φυσιογνωμία του συγγραφέα. Στο σύντομο αυτό ποίημα ο Μ. Ξεξάκης παρομοιάζει τον Ν.Γ. 
Πεντζίκη με πολυώνυμο εφ του χι ψι… 
Το ποίημα: 
Ο Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης 
ένα πολυώνυμο εφ του χι ψι  
σχισμένο στη μέση με τους αγνώστους του  
σκορπισμένους στο πάτωμα  
αναζητά τιμή της μεταβλητής χι που να το μηδενίζει  
στον παρόντα ασυνάρτητο χρόνο. 

Η κατανόηση της έννοιας του πολυωνύμου, η οποία αναπτύχθηκε στην τάξη με τους 
μαθητές, αποτέλεσε βασικό όρο για την ερμηνεία του ποιήματος και την ανάλυση των 
συμβολισμών του. Μια τέτοια εμβάθυνση εμπεριείχε και την «γνωριμία» με την 
προσωπικότητα του Ν.Γ. Πεντζίκη, την οποία αντιλήφθηκαν άμεσα οι μαθητές: «Μήπως 
θέλει να πει ότι είναι ένας κλειστός χαρακτήρας;», «Ότι είναι μπερδεμένος;», «Εννοεί ότι 
είναι πολλά πρόσωπα, δεν είναι ένα πρόσωπο». 

Αυτό μας έδωσε την αφορμή να εξετάσουμε κι ένα απόσπασμα από πεζό κείμενο του 
ίδιου του συγγραφέα, Ν. Γ. Πεντζίκη, το οποίο, δίνει κι αυτό το υπόβαθρο για την 
μαθηματική ερμηνεία και βοηθάει στην κατανόηση του ποιήματος του Μ. Ξεξάκη:  

«Όμως αναδιπλούμενος γύρω από τη μνήμη σε στιγμές απόγνωσης όπως εκείνη που σας 
ανάφερα,[…] κατέληξα σε μια τάξη απαρίθμησης, που εστάλαξε παρηγοριά και διάθεση 
υγιή και άρτια μέσα μου. [...] Μ' ενδιέφερε ότι καταλάβαινα πως κάθε μνήμη είναι αριθμός, 
ότι σαν αριθμός έχει τη ρυθμική του κίνηση, με την οποία κυκλοφορεί μέσα στο άπειρο. 
(Πεντζίκης). 

Η επεξεργασία του αποσπάσματος του  Ν.Γ. Πεντζίκη συνετέλεσε στην ανάδυση μιας 
άμεσης σχέσης μεταξύ των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας του λογοτέχνη με αυτό 
που υπονοεί η έννοια του πολυωνύμου και οδήγησε στην πλήρη κατανόηση του ποιήματος 
του Μ. Ξεξάκη και στην επιβεβαίωση των αρχικών υποθέσεων της πρώτης ανάγνωσης. Η 
θεματική που προέκυψε και, τελικά, συζητήθηκε στην τάξη σχετίζεται με τα εξής ζητήματα: 
α) Η σχέση μαθηματικών –λογοτεχνίας ως σχέση συνύπαρξης, β) Η έννοια του χρόνου ως 
ασυνεχής, ανομοιογενής καθώς για τον ποιητή «ακόμα και το διηνεκές είναι μια έννοια 
κωματώδης…ο Χρόνος είναι εξωμήτριο του Χάους» (Μιχαήλ 2004), γ) Η έννοια της 
μεταβλητής στα μαθηματικά και η «μεταφορά» της στη ανθρώπινη ύπαρξη, δ) Ο 
μηδενισμός της συνάρτησης κι ο σχηματισμός εξίσωσης. Το μηδέν και το άπειρο. Η 
αναγωγή τους στα ανθρώπινα, και ε) Η λύση της εξίσωσης και η διττή ερμηνεία της. Οι 
μαθητές μετά την παρουσίαση και τη συζήτηση στην τάξη, εργάστηκαν ανα δύο και 
αποτύπωσαν με σχέδια ή με κείμενο (πεζό και ποιητικό λόγο) τις απόψεις τους. Ως προς τη 
βαθύτερη σχέση μετάξυ μαθηματικών και λογοτεχνίας κατέληξαν ότι: «Τα μαθηματικά είναι 
λογική, η λογοτεχνία, συναίσθημα. Αν τα συνδυάσεις το αποτέλεσμα μπορεί να είναι 
επίπονο και κουραστικό αλλά τεράστιο και εξαιρετικά σημαντικό. Γιατί και στα μαθηματικά 
χρειάζεται και το αόριστο της φαντασίας».  

Ως προς την έννοια του χρόνου: «Ο χρόνος δεν παίζει ρόλο, ο χρόνος είναι μια 
ψευδαίσθηση» «Από την στιγμή που αναφέρεται ο παρών χρόνος ως ασυνάρτητος,  δεν έχει 
σχέση, δεν επηρεάζει το πολυώνυμο» «Όσο για την συνάρτηση σύμφωνα με τον Πεντζίκη 
κάθε αριθμός αντιπροσωπεύει μια ανάμνηση. Ένας άγνωστος (το χ παραδείγματος χάριν) 
θα συμβολίζει το μέλλον. Αν μηδενιστεί η συνάρτηση, όπως στην αρχή που δεν υπήρχαν 
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αναμνήσεις, έτσι και στο τέλος… διαγράφονται. Γυρίζουν πίσω στο άπειρο, σε μια ενωμένη 
συνείδηση, έξω από τον χώρο και τον χρόνο που ονομάζεται άπειρο».  

Ως προς την έννοια της μεταβλητής στα μαθηματικά και η «μεταφορά» της στη 
ανθρώπινη ύπαρξη: «Ένα σύστημα στο οποίο δύο εξισώσεις πρέπει να λυθούν ταυτόχρονα 
και η μια εξαρτάται από την άλλη, έτσι και οι άνθρωποι πολλές φορές εξαρτώνται από κάτι. 
Αλλά και αυτό το κάτι εξαρτάται από αυτά. Έτσι το άτομο είναι μέλος κι εξαρτάται από μια 
κοινωνία. Η συμπεριφορά του, τα ιδανικά στα οποία πιστεύει το κάθε μέλος δίνουν το 
σύνολο της κοινωνίας, όπου όλα είναι αλληλένδετα. Με αυτό τον τρόπο όμως οι εξισώσεις 
κάθε φορά παίρνουν άλλες τιμές χ, ψ και δίνουν άλλο αποτέλεσμα». 

Ως προς το μηδενισμό της συνάρτησης κι το σχηματισμό εξίσωσης. Το μηδέν και το 
άπειρο. Η αναγωγή τους στα ανθρώπινα: «ο καθηγητής λέει: να λύσετε το σύστημα με 
ορίζουσες. Όμως μπορεί κάποιος να ορίσει καθετί στη ζωή; Κάποιες φορές το σύστημα  έχει 
1 λύση. Κάποιες φορές είναι αδύνατο. Κάποιες φορές  είναι ΑΟΡΙΣΤΟ. ¨Όπως αόριστες, 
άπειρες είναι και οι χαρές στη ζωή, εκείνες οι χαρές που μπορούν να αποτελέσουν κίνητρο, 
ώστε να βρεις εκείνη τη 1 λύση που χρειάζεται να βρεις για να ολοκληρωθείς». Ένας άλλος 
μαθητής: «Σαν μια αδύνατη εξίσωση  που αναζητεί λύση έτσι και οι άνθρωποι προσπαθούν 
να βρουν λύσεις στα προβλήματά τους. Να ορίσουν έναν αριθμό στους αγνώστους που 
στέκονται εμπόδιο στην ελευθερία τους, ώσπου στο τέλος να καταλήξουν στο αναμενόμενο, 
στο αδύνατο». 

Ως προς τη λύση της εξίσωσης και τη διττή σημασία της: «Κάθε σκέψη είναι μοναδική για 
τον άνθρωπο. Όπως και η ορίζουσα όταν είναι διάφορη του μηδενός έχει μοναδική λύση. 
Μια λέξη με δύο σημασίες, μία εξίσωση με δύο λύσεις. Κι αν οι στιγμές που ζούμε, οι 
κουβέντες που λέμε και οι πράξεις που κάνουμε ισούται με έναν άνθρωπο, πόσοι άνθρωποι 
είμαστε τελικά; 

Οι μαθητές/αναγνώστες έχουν μετασχηματίσει σε δημιουργικό λόγο (Κωτόπουλος κ.ά., 
2016:124) τη σταδιακή εκδίπλωση του ποιήματος με ιδιαίτερη επιτυχία. Μάλιστα φαίνεται 
ότι οι διαδικασίες μετασχηματισμού είναι ιδιαίτερα σύνθετες, καθώς περιλαμβάνουν, 
μεταξύ άλλων, πολυάριθμους κώδικες και συμβάσεις (πχ. οι απόψεις για το μηδέν ως αρχή 
και τέλος κλπ), στοιχεία που ανακαλεί το ποιητικό κείμενο και βάσει των οποίων ο 
αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να επιδοθεί σε συλλογιστικούς περιπάτους πέραν του 
κειμένου για να συλλέξει διακειμενικό υποστηρικτικό υλικό.  
 
2.3 Έκτωρ Κακναβάτος, Κιβώτιο ταχυτήτων, Κείμενα, 1987  
Το τρίτο κείμενο που επεξεργαστήκαμε με μαθητές της Α΄Λυκείου ήταν το  ποίημα 
«Άλγεβρα» του Ε. Κακναβάτου. Εδώ, χρησιμοποιείται ένας μαθηματικός όρος («εξίσωση») 
σε ένα ποίημα κατά βάση αφηγηματικό, με κινηματογραφική ατμόσφαιρα. Η εικόνα που 
προκύπτει, όμως, από την εμπλοκή της μαθηματικής έννοιας «εξίσωση», αποδίδει στο 
ποίημα στοιχεία υπερρεαλισμού.  
III. Έκτωρ Κακναβάτος 
ΑΛΓΕΒΡΑ 
Πέρα κατὰ τὴ δημοσιὰ 
Φάνηκε πρῶτα στήλη κουρνιαχτὸς 
ὣς τὰ μεσούρανα 
Δὲν ἂργησε πολὺ 
Ὁ δρόμος ἔφερνε τὸ ποδοβολητὸ 
τὸ χουγιατό της 
Κλείνανε παράθυρα κατέβαιναν ρολὰ 
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Σιδεροντυμένη ἔμπαινε πιὰ στὴν πόλη 
ἡ ἐξίσωση. 

Η λέξη «εξίσωση» είναι ο μόνος μαθηματικός όρος που χρησιμοποιείται στο  ποίημα. Η  
εικόνα όμως που προκύπτει από την εμπλοκή της μαθηματικής αυτής έννοιας αποτελεί το 
κέντρο βάρους, το δυνατό σημείο του ποιήματος. Τα δύο επίπεδα που ορίζονται από τη 
νοητική ισοτοπία (εξίσωση) και την πρακτική ισοτοπία (Ερ. Καψωμένος, 2004:27-29) 
δηλαδή, από την καθημερινή εμπειρία του εξωτερικού κόσμου (δεν άργησε πολύ, ο δρόμος 
έφερνε το ποδοβολητό, το χουγιατό της) θα συνδεθούν οργανικά μεταξύ τους σε ένα κοινό 
μυθικό επίπεδο. Οι θεωρητικές έννοιες «ανθρωποποιούνται και γίνονται δρώντα 
υποκείμενα σ΄έναν αφηγηματικό μύθο που βασίζεται στην πρακτική ισοτοπία. Ετσι μ΄όλο 
που στο σημασιακό επίπεδο η αντίφαση λειτουργεί, τα ασύμβατα συνυπάρχουν σε μια 
τρίτη διάσταση, που είναι αυτή του μυθικού σύμπαντος» (Ερ. Καψωμένος, 2004:27-29). Η 
συνύπαρξη αυτή οδηγεί σε μια συνεχή διαλεκτική ανάμεσα στη νόηση και την 
πραγματικότητα και εξάπτει τη φαντασία αναπτύσσοντας τη δημιουργικότητα. Κατά τον 
ίδιο τρόπο, σύμφωνα με τον Υ. Gilly (1983) η λειτουργία της «αντίφασης» δημιουργεί ένα 
κενό στον παραδειγματικό άξονα, το οποίο ακριβώς αποτελεί τη βάση της 
δημιουργικότητας της ανάγνωσης. 

Κατά την παρέμβασή μας εξηγήσαμε στους μαθητές ότι αρχικά θα τους δοθεί μόνο ένα 
μέρος του ποιήματος. Έτσι δεν δόθηκαν οι δύο τελευταίοι στίχοι  και οι μαθητές έπρεπε να 
δώσουν, οι ίδιοι, το τέλος της ιστορίας. Κανένας δεν μπόρεσε να προβλέψει την εμπλοκή 
μιας μαθηματικής έννοιας. Αντίθετα ως συνέχεια του ποιήματος και αιτία της αναταραχής, 
«του κουρνιαχτού ως τα μεσούρανα», του «ποδοβολητού» και του «χουγιατού» 
θεωρήθηκαν «ένα αυτοκίνητο που θα περάσει και θα συνεχίσει την πορεία του», «ένας 
πόλεμος που επίκειται», «ο φόβος», «ο τρόμος», «η οικονομική κρίση κατά την οποία 
κλείνουν τα μαγαζιά», «ένα ξέσπασμα», «μια επανάσταση», «μια διαδήλωση», «μια ηρεμία 
μετά την αναταραχή». Μετά την αποκάλυψη του τέλους του ποιήματος, οι μαθητές 
προσπάθησαν να δώσουν τον ορισμό της εξίσωσης («κάθε αριθμητική παράσταση που 
αποτελείται από δύο μέρη, μια ισότητα που αποτελείται από μεταβλητές και αριθμούς, 
ένας τρόπος επίλυσης προβλημάτων» κλπ.) και να εξηγήσουν τη λειτουργία της στο ποίημα. 
Στη συνέχεια δόθηκαν διάφορες ερμηνείες σχετικά με το τι αντιπροσωπεύει η μαθηματική 
έννοια στην κοινωνική πραγματικότητα («η κατάσταση έχει σχέση με πόλεμο. Ο άγνωστος 
της εξίσωσης μπορεί να είναι ο άγνωστος παραβάτης. Ο άγνωστος είναι ο εχθρός» «ο 
άγνωστος της εξίσωσης μπορεί να είναι ο γνωστός καταλύτης» η εξίσωση δίνει λύση για 
όλα»). Οσο για το επίθετο «σιδεροντυμένη» θεωρήθηκε ότι εκφράζει τη δυσκολία της 
επίλυσης μιας εξίσωσης.  

Οι εργασίες που δόθηκαν, σε δεύτερη φάση, στους μαθητές σκόπευαν: α) να σχολιάσουν 
την πρόταση του συμμαθητή τους: «Η εξίσωση ταυτίζεται με τη λύση της», β) να εξηγήσουν 
αν η εξίσωση αποτελεί απειλή ή διέξοδο με βάση την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στο 
πρώτο μέρος του ποιήματος και γ) να εξηγήσουν σε τι θα μπορούσε να βοηθήσει, κατά την 
άποψή τους, η συσχέτιση μαθηματικών και ποίησης. Οι απαντήσεις δεν διαφοροποιήθηκαν 
αισθητά στο πρώτο  ερώτημα, καθώς συμφώνησαν ότι η εξίσωση ταυτίζεται με τη λύση της 
«έμμεσα» ή «από την εξίσωση πας στη λύση της, αλλά και από τη λύση της μπορείς να 
δημιουργήσεις μια εξίσωση».  Στο δεύτερο ερώτημα οι απόψεις μοιράστηκαν ανάμεσα σε 
αυτούς που θεωρούν την εξίσωση «απειλή» και σε αυτούς που τη θεωρούν διέξοδο. Επίσης 
δίνουν σημασία στην «εξάσκηση που έχουμε, στο πόσο έχουμε προσπαθήσει για να βρούμε 
την επίλυσή της». Σε κάθε περίπτωση η εξίσωση ταυτίζεται, κατά κάποιο τρόπο, με την 
επίλυσή της. Στο τρίτο ερώτημα οι απαντήσεις δεν διαφοροποιήθηκαν σημαντικά από 
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αυτές που δόθηκαν κατά την προηγούμενη διδακτική παρέμβαση, στο ποίημα του Μ. 
Ξεξάκη. «Πιστεύω ότι η συσχέτιση μαθηματικών και ποίησης είναι πολύ σημαντική διότι με 
την ποίηση μπορούμε να εκφράσουμε και να γράψουμε με λέξεις τις απόψεις μας και τις 
ιδέες μας. Όμως με τη χρήση των μαθηματικών στην ποίηση δίνουμε μια άλλη διάσταση στο 
κείμενο και αφήνει τον αναγνώστη να αναλύσει το ποίημα όπως θέλει». Προσετέθησαν 
κάποια επιπλέον επιχειρήματα («Με την ποίηση ο άνθρωπος είναι ανοιχτόμυαλος, χωρίς 
στερεότυπα») και φιλοτεχνήθηκαν  ενδιαφέροντα και ευφάνταστα  σχέδια.  

 
3.Επίλογος 
Αυτό που προκύπτει από τις παρεμβάσεις μας αποτελεί το προϊόν μιας δημιουργίας, η 
οποία βασίζεται στην ερμηνεία του λογοτεχνικού έργου που δίδεται από τους μαθητές.  Σε 
κάθε κείμενο οι στόχοι, η επεξεργασία και τα ζητούμενα διαφοροποιούνταν σε σημαντικό 
βαθμό λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο εμπλοκής της μαθηματικής έννοιας. Κατά τις τρεις 
δίωρες παρεμβάσεις που έγιναν ήταν φανερή, αρχικά, η έκπληξη των μαθητών, όταν 
πληροφορούνταν ότι το μάθημα που θα γινόταν εκείνη την ώρα θα περιελάμβανε τα δύο 
αυτά διδακτικά αντικείμενα και θα διδασκόταν παράλληλα από δύο καθηγήτριες: μια 
μαθηματικό και μια φιλόλογο. Δειλά, οι μαθητές άρχιζαν να ανταποκρίνονται στις 
ερωτήσεις και στο διάλογο. Σταδιακά όμως η συμμετοχή γενικευόταν και οι μαθητές 
απολάμβαναν την διαδικασία, ιδίως όταν διερευνούσαν τον τρόπο που οι μαθηματικές 
έννοιες εμπλέκονταν στην ποίηση και αναζητούσαν τους συμβολισμούς και τη γλωσσική 
έκφραση μέσω της οποίας θα αποδείκνυαν τη σύγκλιση των δύο αντικειμένων. Προς το 
τέλος των παρεμβάσεων οι μαθητές με μεγάλη προθυμία πλέον προσπαθούσαν να 
ολοκληρώσουν τις εργασίες που τους δίδονταν είτε συνεργαζόμενοι με τους διπλανούς τους 
είτε, μόνοι τους. Δόθηκε η ευκαιρία να διερευνήσουν και να κατανοήσουν τις μαθηματικές 
έννοιες αλλά και τη λογοτεχνία έξω από το στενό πλαίσιο της διδασκόμενης ύλης. 
Ερμήνευσαν το περιεχόμενο και τις σημάνσεις του ποιητικού κειμένου μέσω συμβολισμών 
αντλώντας υλικό από τις βαθύτερες έννοιες των μαθηματικών που κατανόησαν με αφορμή 
το κείμενο και την διαμεσολάβηση του εκπαιδευτικού. Τέλος, μέσα από τις απαντήσεις τους 
σχετικά με τη δυνατότητα συνδυασμού των δύο «ασυμβίβαστων» διδακτικών αντικειμένων, 
των μαθηματικών και της λογοτεχνίας  ήταν εμφανής η προσπάθεια τους για βαθύτερη 
ανάλυση και φιλοσοφικό στοχασμό. Τα μαθηματικά και η ποίηση γίνονται αντιληπτές ως 
δύο δυναμικές πνευματικές και δημιουργικές δραστηριότητες που ο συνδυασμός τους 
λειτουργεί στη σχολική τάξη ως κίνητρο για την διευρεύνηση του νέου κόσμου που 
συνθέτουν.  

Το εγχείρημα είναι άκρως συναρπαστικό για τους διδάσκοντες παρά τον κίνδυνο που 
ελλοχεύει από την εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα στα δύο διδακτικά αντικείμενα. Όπως 
μας λέει ένας μαθητής: «Κάτι το οποίο γνωρίζω και έχω μάθει, είναι ότι γύρω μας, τα πάντα 
σχετίζονται μεταξύ τους. Έτσι και τα μαθηματικά μπορεί κάποιος να τα παντρέψει με την 
λογοτεχνία. Ωστόσο θεωρώ  πως κάτι τέτοιο δεν έχει ιδιαίτερο νόημα καθώς το αποτέλεσμα 
που θα προκύψει δεν θα είναι πραγματικά μαθηματικά, όπως και η λογοτεχνία δεν θα 
περνάει τα νοήματα που μας περνάει ένα λογοτέχνημα. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτυγχάνεται 
μονάχα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Τα μαθηματικά μπορούν να μας προσφέρουν την 
εξάσκηση του μυαλού, την ανάπτυξη της λογικής και της πολυδιάστατης σκέψης. Μας 
βοηθάνε στην ανάπτυξη της φανταστικής μας σκέψης. Η φαντασία, όμως, που μας 
προσφέρουν τα μαθηματικά, δεν συγκρίνεται, δεν ταυτίζεται σε καμία περίπτωση με την 
μοναδική μαγεία  που μας προσφέρει η λογοτεχνία. Η λογοτεχνία ως μέσον έκφρασης της 
ανθρώπινης ψυχής, θεωρώ πως δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα άλλο». Η άποψη του 
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μαθητή εκφράζει έναν ξεχωριστό τρόπο αντίληψης της λογοτεχνίας που σχετίζεται με τη 
φύση και λειτουργία της, ο οποίος εν τέλει τροποποιείται με βάση τον τόπο και το χρόνο. 
Παρά το γεγονός ότι βασικά χαρακτηριστικά της λογοτεχνικότητας τείνουν να είναι  
αποδεκτά από μεγάλο αριθμό θεωρητικών (Therien, 1997: 21-22), εν τούτοις είναι επίσης 
αποδεκτό ότι μια δεδομένη εποχή «μια κοινότητα ανθρώπων, ένα έθνος ή μια κουλτούρα 
χρησιμοποιεί, αξιολογεί, εξαντλεί και απορρίπτει τα κείμενά της»(Τζιόβας, 1987:33). Ο 
μαθητής εκφράζει μια συγκεκριμένη άποψη για τη λογοτεχνία, η οποία «… δεν θα περνάει 
τα νοήματα που μας περνάει ένα λογοτέχνημα», καθώς τα μαθηματικά είναι ξένα προς 
αυτή. Ενδεχομένως θεωρεί ότι σχέση μπορεί να υπάρξει μόνο ανάμεσα στη γλώσσα και τη 
λογοτεχνία, ενώ τα μαθηματικά δεν εντάσσονται σε αυτές τις κατηγορίες. Έτσι η ισορροπία 
ανάμεσα στα δύο διδακτικά αντικείμενα μπορεί να ανατραπεί από μια μονομερή 
προσέγγιση, την οποία υπαγορεύουν είτε ιδεολογικές τοποθετήσεις του ατόμου είτε οι 
χειρισμοί κατά τη διδασκαλία: «το δύσκολο στην ποίηση είναι να ελέγξει κανείς το 
συναίσθημα που πληρώνει, από παντού, την ψυχή και την τραβά μέσα στο δρόμο της 
κάθαρσης. Το δύσκολο στη μαθηματική σκέψη είναι η σύλληψή της και οι προσεκτικοί 
χειρισμοί που απαιτεί για να μην παρασυρθείς στο απροσδιόριστο, στο άλυτο…» 
(Λυμπεροπούλου, Στέφου, 2007: 253).  

Κοινά χαρακτηριστικά  της ποίησης με τα μαθηματικά έχουν περιγραφεί εδώ και αιώνες 
από σημαίνουσες προσωπικότητες ως μια σχέση πραγματική, γεμάτη ομορφιά, πλούτο, 
ισορροπία και αρμονία, όπως αναφέρεται και στους στοχασμούς του Δ. Σολωμού για τους 
Ελεύθερους Πολιορκημένους: «Όλο το ποίημα ας εκφράζει το νόημα σαν ένας κόσμος καθ΄ 
εαυτόν, μαθηματικά διαβαθμισμένος πλούσιος και βαθύς. Μόνο σ΄αυτή τη γραμμή 
επιτρέπεται, με διαδοχικά ευρήματα, να προκαλέσει κανείς τις πιο μεγάλες και τρομερές 
εντυπώσεις» (Μπαλής, 2005).    
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Περίληψη 
Στην παρούσα εργασία αναλύεται το Δ.Ε.Π.Π.Σ. (2003) του νηπιαγωγείου υπό το πρίσμα της νεωτερικής και 
μετα- νεωτερικής σκέψης, μέσω της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου. Αποτέλεσμα της μελέτης είναι η εξαγωγή μιας 
σχετικής «γραμματικής» ως εργαλείο ανάλυσης Αναλυτικών Προγραμμάτων ως πολιτικών κειμένων. 
 
Λέξεις- κλειδιά: Δ.Ε.Π.Π.Σ., νεωτερικότητα, μετα- νεωτερικότητα, ανάλυση λόγου 
 
1. Εισαγωγή 
Τα Αναλυτικά Προγράμματα (Α.Π.) βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος πολλών 
ειδικοτήτων και φορέων (εκπαιδευτικοί, συντάκτες, ερευνητές και όσοι σχετίζονται με την 
εκπαίδευση και την κοινωνική έρευνα), καθώς αποτελεί μια θεμελιώδη διάσταση όλης της 
διαδικασίας της εκπαίδευσης (Φλουρής, 2005: 9). Στη δυσκολία του ορισμού του Α.Π. λόγω 
της πολυπρισματικής αντίληψης για το περιεχόμενό του, διαφαίνεται η ιδέα ενός 
συγκεκριμένου μοντέλου σκοπού και μέσων, συσχετιζόμενων με το βαθμό επίδοσης ή 
απόδοσης των μαθητών στο τέλος μιας σειράς μαθημάτων, που σχεδιάζοντας εκείνο τον 
κύκλο σπουδών θα βοηθήσει στην επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων (Stenhouse, 2003: 
15). Το ενδιαφέρον, ωστόσο, διευρύνεται καθώς το Α.Π. αντιμετωπίζεται ως μια μορφή 
αναπαράστασης και ένα σύνολο κοινωνικών πρακτικών, οι οποίες είναι «αναπόσπαστα 
συνδεδεμένες με συγκεκριμένες πολιτισμικές και κοινωνικές μορφές, καθώς και με 
συγκεκριμένες ιδεολογίες» (Aronowitz & Giroux, 1986: 191). Έτσι, το κείμενο του Α.Π. 
αντιμετωπίζεται ως πολιτικό. 

Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα εργασία μελετά το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003) για το Νηπιαγωγείο, ως ένα επίσημο κείμενο 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το οποίο υπογράφει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και επικυρώνει το 
Υπουργείο Παιδείας (ΦΕΚ 303Β/13-03-2003 και ΦΕΚ 304Β/13-03-2003). Το Δ.Ε.Π.Π.Σ. (2003) 
του νηπιαγωγείου, όπως και τα Α.Π. του ελληνικού σχολείου, έχουν αποτελέσει ιδιαίτερο 
πεδίο μελέτης και έρευνας.12 Τα ερευνητικά, ωστόσο, ερωτήματα που έχουν απασχολήσει 
τους μελετητές τους αφορούν στα επιμέρους στοιχεία του (όπως τα γνωστικά αντικείμενα, 
μέθοδοι διδασκαλίας, ρόλοι εκπαιδευτικών- μαθητών, κ.λπ.) ενώ, οι μεθοδολογικές 

                                                           
12 Βλ. (ενδεικτικά) Μπαγάκης, Γ., επιμ. (2004), Ο εκπαιδευτικός και το αναλυτικό πρόγραμμα, Αθήνα: 
Μεταίχμιο, Βασιλάκη, Α., (2007), Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο μέσα από 
τη γνωστική περιοχή της Μελέτης Περιβάλλοντος στα πρακτικά του συνεδρίου Η Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
και οι προκλήσεις της εποχής μας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 17- 20 Μαΐου, 2007 [σ.1542-1548], 
Βάρδα, Α., & Μιχαλοπούλου, Αικ. (2006), Διαθεματική προσέγγιση: ο νέος αναβαθμισμένος ρόλος του 
παιδαγωγού και η διαμόρφωση της παιδαγωγικής σχέσης στο σύγχρονο νηπιαγωγείο στα πρακτικά του 
συνεδρίου Η Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι προκλήσεις της εποχής μας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 
17- 20 Μαΐου, 2007 [σς.523-528], Βασιλάκη, Α., (2006), Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το 
νηπιαγωγείο. Εργασία για τη σημασία της Μελέτης Περιβάλλοντος του Δ.Ε.Π.Π.Σ. στην αποσαφήνιση του 
περιεχομένου της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα πρακτικά του 2ου Συνεδρίου Σχολικών Προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστημίου Αιγαίου, Αθήνα 15- 17 Δεκεμβρίου 2006, κ.ά. 

mailto:aspavasilaki1@gmail.com
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προσεγγίσεις αφορούν κυρίως σε πειραματικές διαδικασίες ή ιστορικές ανασκοπήσεις13. 
Από τα προηγούμενα απορρέει το συμπέρασμα ότι το Δ.Ε.Π.Π.Σ. ως αντικείμενο έρευνας σε 
σχέση με τα νεωτερικά και μετα-νεωτερικά του στοιχεία, τα οποία αναδεικνύονται με το 
μεθοδολογικό παράδειγμα της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου δεν έχει αποτελέσει το ερευνητικό 
επίκεντρο προηγούμενων μελετών. 

Σύμφωνα, λοιπόν,  με τα παραπάνω η ερευνητική υπόθεση της παρούσας εργασίας είναι 
ότι η μελέτη του Δ.Ε.Π.Π.Σ. (2003) του νηπιαγωγείου με τη χρήση της Κριτικής Ανάλυσης 
Λόγου, θα αποκαλύψει την «κοινή λογική» των συντακτών του για μία μετα-νεωτερική 
αντίληψη της προσχολικής εκπαίδευσης.Η υπόθεση αυτή θα διερευνηθεί με τη χρήση των 
παρακάτω ερωτημάτων: 
1. Παράλληλα με τα μετανεωτερικά στοιχεία εντοπίζονται στοιχεία νεωτερικότητας στο 
Δ.Ε.Π.Π.Σ. του νηπιαγωγείου; Αν η απάντηση είναι θετική, «συγκρούονται» με εκείνα της 
μετα-νεωτερικότητας που πιθανά αναδεικνύονται; 
2. Θα μπορούσαμε να προβούμε στη διαμόρφωση ενός μοντέλου Α.Π. το οποίο θα 
συνδυάζει νεωτερικά και μετα-νεωτερικά στοιχεία, με τρόπο αλληλεπιδραστικό και όχι 
αντικρουόμενο; Ή η συνύπαρξή τους είναι αντιφατική; 

Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος «Θεωρία 
Αναλυτικών Προγραμμάτων», με υπεύθυνη καθηγήτρια την κα. Ελένη Κατσαρού, στο 
πλαίσιο του ΠΜΣ «Εκπαιδευτική Θεωρία Ιστορία και Πολιτική», του Φ.Κ.Σ. του 
Πανεπιστημίου Κρήτης. 
 
2. Μεθοδολογία ανάλυσης 
Η ανάλυση και ερμηνεία του Δ.Ε.Π.Π.Σ. (2003), πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της 
Κριτικής Ανάλυσης Λόγου (Κ.Α.Λ.). Η επιλογή αυτή τεκμηριώνεται αφενός στο ότι έχει 
αποδειχθεί ως κατάλληλη μέθοδος για την ανάλυση κειμένων Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
καθώς, και για κριτική πολιτική ανάλυση (Thomas, 2005). Η Κ.Α.Λ. επιτρέπει τη σύνδεση της 
«μίκρο» ανάλυσης ενός λόγου με τη «μάκρο» ανάλυση, περιλαμβανομένης της ανάλυσης 
της γλωσσικής πολιτικής και σχεδιασμού. Ως «κριτική» θέτει σαν στόχο την αποκάλυψη των 
«κρυφών» συνδέσεων μεταξύ των ιδιοτήτων ενός κειμένου και των κοινωνικών 
διαδικασιών και σχέσεων ιδεολογίας και εξουσίας (Fairclough, 1995: 97). 

Συνεπώς, η Κ.Α.Λ. μπορεί να αποκαλύψει, μέσα από τις δομές του λόγου, πτυχές 
ιδεολογικού περιεχομένου, καθώς μέσω αυτής εξετάζεται η σχέση γλώσσας-κειμένου και 
ιδεολογίας, αλλά, επίσης, θεωρείται ότι το κείμενο επηρεάζει σχέσεις εξουσίας, 
συντηρώντας ή υπονομεύοντάς τις (Wodak 1989 στο Μπονίδης 2004: 143). Οι Aronowitz & 
Giroux (1986) θεωρούν ότι η εξουσία λειτουργεί μέσω του Α.Π. με έναν αδιαμφισβήτητο 
τρόπο καθώς καθορίζει τι θεωρείται ως νόμιμη μορφή σχολικής γνώσης (Aronowitz & 
Giroux, 2010: 190) και προτείνουν σε σχέση με το λόγο της δυνατότητας, η μελέτη του Α.Π. 
να διαμορφώνεται από μια γλώσσα η οποία αναγνωρίζει το Α.Π. ως εισαγωγή, 
προετοιμασία και νομιμοποίηση συγκεκριμένων μορφών κοινωνικής ζωής (στο ίδιο, σ. 192). 
Το Α.Π., δηλαδή, ως κοινωνικό κατασκεύασμα περιγράφει και αναλύει στοιχεία ανθρώπινης 
αλληλεπίδρασης (Grundy, 2003: 19).  

Υιοθετώντας την άποψη αυτή σαν τη βασική παραδοχή μας για τη μελέτη του Δ.Ε.Π.Π.Σ. 
(2003), η έρευνά μας επεκτείνεται στην αναζήτηση των συγκεκριμένων αυτών μορφών 
κοινωνικής ζωής που προβάλλονται. Οι άξονες ανάλυσης αυτών των μορφών αντλούν 
                                                           
13 Βλ. σχ. το βιβλίο του Κιτσαρά, Γ, (2004), Προγράμματα - Διδακτική μεθοδολογία προσχολικής αγωγής, 
Ιδιωτική έκδοση, της Ντολιοπούλου, Ε., (2005), Σύγχρονα προγράμματα για παιδιά προσχολικής ηλικίας, 
Αθήνα: Τυπωθήτω, κ.ά.. 
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«παραδείγματα» από τη νεωτερικότητα και τη μετανεωτερικότητα, όπως αυτές 
χαρακτηρίζουν και χαρακτηρίζονται μέσα από τη διαμόρφωση των Α.Π. σε διεθνές επίπεδο. 
 
3. Το πέρασμα από τη νεωτερική στη μετανεωτερική σκέψη 
Η έναρξη της εποχής της νεωτερικότητας ορίζεται από την εποχή της στροφής σε μια 
καπιταλιστική, βιομηχανική κοινωνία, η οποία βασίστηκε στην επιστημονική και 
τεχνολογική πρόοδο και υποστηρίχθηκε πνευματικά από το κίνημα του Διαφωτισμού, 
(Φρυδάκη, 2009: 38). Από την εποχή, λοιπόν, του Διαφωτισμού και μετά η νεωτερικότητα 
αποτελεί το κίνημα εκείνο που εξέφρασε τον ορθολογισμό, την ομογενοποίηση στον τρόπο 
σκέψης, την υπόθεση της απόλυτης αλήθειας καθώς, και μια πορεία αέναης κοινωνικής 
βελτίωσης και καλυτέρευσης με μία γραμμική προοπτική που οδηγεί στην πρόοδο (Κοτζιάς, 
2003: 15).  

Το σχολείο, συνεπώς, ως κοινωνικός θεσμός σχετίζεται με τις απόψεις και τα κινήματα 
αυτά με άμεσο τρόπο και τα Α.Π. ως έκφραση Εκπαιδευτικής Πολιτικής κατ΄ επέκταση τις 
αντανακλούν. Το νεωτερικό όραμα για μια ισονομία στην εκπαίδευση με την εγγύηση των 
δημοκρατικών θεσμών, δημιουργεί τις εκδοχές του νεωτερικού παραδείγματος: δίνεται 
έμφαση στη διδασκαλία, στο δάσκαλο, στους στόχους και στις δεξιότητες, στη γνώση, στη 
μάθηση με την έννοια των μεθόδων, στην ορθότητα των απαντήσεων και κατά συνέπεια 
στην εργαλειακή εκδοχή του λόγου (Φρυδάκη, 2009: 217-222). 

Στο πλαίσιο αυτό (νεωτερικότητα) μπορεί να ενταχθεί η κύρια ερώτηση του Tyler για την 
εκπαίδευση: τι εκπαιδευτικούς σκοπούς θα πρέπει να θέτει το σχολείο; Άρα, αμέσως –κατά 
τον Tyler- η εκπαίδευση σχετίζεται με την επίτευξη κάποιων σκοπών (Stenhouse, 2003: 75). 

Ωστόσο, οι προσδοκίες του Διαφωτισμού και των κοινωνικών επαναστάσεων δε 
δικαιώθηκαν με τον τρόπο που προσδοκούσαν. «Η θεώρηση της ιστορίας ως μίας πορείας 
προς τα εμπρός, προς την ενισχυόμενη προοδευτικότητα, δεν επιβεβαιώθηκε σε κάθε της 
πλευρά. Έτσι τροφοδοτήθηκαν θεωρήσεις όπως εκείνη της μετανεωτερικότητας» (Κοτζιάς, 
2003: 20). Η μετα-νεωτερικότητα αρνείται την ύπαρξη της αλήθειας και της γραμμικής 
πορείας προς την πρόοδο. Αμφισβητεί τις μεγάλες αφηγήσεις (ή εξιστορήσεις), την ύπαρξη 
γενικευμένων κανόνων, ορθού λόγου και δομών που επιτρέπουν την υπαγωγή των 
ξεχωριστών ανθρώπων σε ομάδες (έννοιες της ατομικότητας, της υποκειμενικότητας και 
της διαφορετικότητας) (Κοτζιάς, 2003: 15). Προσδιορίζεται ως «ένας τρόπος σκέψης που 
αντιμετωπίζει με δυσπιστία τις κλασικές έννοιες της αλήθειας, της λογικής, της ταυτότητας 
και της αντικειμενικότητας, την ιδέα της παγκόσμιας προόδου και χειραφέτησης, τα γενικά 
πλαίσια, τις μεγάλες αφηγήσεις ή τις εσχατολογικές ερμηνείες» (Ίγκλετον, 2003: 23). Ο 
τρόπος που αντιλαμβάνεται τον κόσμο περιγράφεται με τις έννοιες: αβεβαιότητα, 
διαφοροποίηση, πολυπολιτισμικότητα, πλουραλισμός ερμηνειών, έννοιες που δημιουργούν 
σκέψεις για την αντικειμενικότητα της αλήθειας, της ιστορίας και των προτύπων (στο ίδιο). 

Ο μετα-νεωτερικός τρόπος σκέψης, όπως και ο νεωτερικός, εκφράστηκε και μέσα από τη 
θεωρία του Α.Π.. Το μοντέλο του Α.Π. που ανταποκρίνεται σαφέστατα στο μετανεωτερικό 
τρόπο σκέψης είναι εκείνο της Διαδικασίας. Ο άγγλος κοινωνιολόγος M. Young 
διατυπώνοντας προβληματισμούς σχετικά με το «ποιοι» πρέπει να πάρουν «ποιες» 
«γνώσεις» μέσω του Α.Π. διατυπώνει την άποψη ότι «όλη η γνώση είναι κοινωνικά 
εποικοδομητική» και υπογραμμίζει ότι «το σχολικό πρόγραμμα είναι ένας από τους 
μηχανισμούς, μέσω των οποίων η γνώση κατανέμεται στην κοινωνία» (Young, 1971 στο 
Φλουρής, 2005: 107). Το Μοντέλο Διαδικασίας και η μετα-νεωτερική αντίληψη στην 
εκπαίδευση ενισχύουν τη θέση του μαθητή και επαναφέρουν το νόημα στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Προγράμματα Σπουδών - Σχολικά εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον» 
 

226 
 

4. Οι αναλύσεις 
Προκειμένου να αναλύσουμε το κείμενο λειτουργήσαμε «παραγωγικά» στη δημιουργία 
ενός νεωτερικού και μετα-νεωτερικού ευρετηρίου λόγου. Το «παραγωγικό» σύστημα 
ενώνει την επαγωγή και τα στοιχεία που αντλούνται από το ίδιο το κείμενο, με τις 
απαγωγικές κατηγορίες που δημιουργούνται από τη θεωρία (Τσιώλης, 2015: 89-95).  Έτσι 
καταγράψαμε αρχές που θα μας βοηθούσαν στη συνέχεια να κατατάξουμε το Δ.Ε.Π.Π.Σ. 
στη νεωτερικότητα , στη μετα-νεωτικότητα ή στην τομής του.  

Συγκεκριμένα, τα χαρακτηριστικά ενός νεωτερικού λόγου που μπορούμε να 
υποστηρίξουμε και να εξάγουμε από το χαρακτηριστικό της νεωτερικότητας για έναν 
σταθερό- παγιωμένο λόγο, ο οποίος εξυπηρετεί τη διατύπωση της «αντικειμενικής 
αλήθειας» για την κοινωνική πρόοδο είναι: 
1. Η χρήση του δεοντικού λόγου, η οποία εκφράζεται με τη σύνταξης της δεοντικής 

τροπικότητας «πρέπει», καθώς μεταφέρει μια κανονιστική αντίληψη και συνδέεται με 
την ηθική και το δίκαιο. 

2. Η χρήση του εκφραστικού λόγου, ως επιβεβαίωση της κεντρικής λειτουργίας του/ων 
συντάκτη/ών, επιβεβαιώνοντας την υποκειμενικότητά του. Η κυριαρχία του/ων 
συντάκτη/ών σε όλη τη διαδρομή του κειμένου εκφράζει την ατομικότητά του. Η χρήση 
του εκφραστικού λόγου, μέσα από κατάφαση αφενός περιορίζει το ρόλο του/της 
αναγνώστης/ριας σε σχέση με τον/τους συντάκτη/ες του κειμένου και αφετέρου 
δημιουργεί μια βεβαιότητα. 

3. Η χρήση του λόγου της πειθούς, ο οποίος συντάσσεται με επικλήσεις στη λογική και 
στην αυθεντία, προκειμένου ο/η αναγνώστης/ρια να ταυτιστεί με το περιεχόμενο του 
κειμένου.  

4. Η χρήση του αξιακού λόγου, ο οποίος συντάσσεται με ηθικά προσανατολισμένα ιδεώδη. 
Ο αξιακός λόγος, μπορεί να εκφάζεται είτε έκδηλα με αντίστοιχες λέξεις, όπως είναι 
σημαντικό, έχει αξία, είναι σπουδαίο, κ.ά, είτε με λανθάνον τρόπο από το περιεχόμενο 
του κειμένου. 

5. Η χρήση του τυπικά πληροφοριακού λόγου, καθώς καταγράφει τη «δεδομένη» 
πραγματικότητα. Η σύνταξή του μπορεί να επιτευχθεί με την εκτεταμένη χρήση της 
οριστικής έγκλισης, καθώς αυτή υποδηλώνει το πραγματικό ή μια βεβαιότητα. Επίσης, 
αποφεύγονται οι επιστημονικοί όροι, διότι επιδίωξη του/των συντάκτη/ών είναι η 
ευρεία πρόσληψη του κειμένου. 

6. Η χρήση του εργαλειακού λόγου, ο οποίος χρησιμοποιεί την ορθολογικότητα για ένα 
δεδομένο σκοπό. 

7. Η χρήση του κατευθυντικού λόγου, ο οποίος συντάσσεται με οδηγίες, και αποσκοπεί 
στην αποδοχή του από τον/την αναγνώστη/ρια και την περιγραφή μια επιδιωκόμενης 
συμπεριφοράς 

8. Η χρήση του υποθετικού λόγου, όταν εκφράζεται μέσα από τη σχέση αιτίου-αιτιατού, 
καθώς προβλέπει την καθολικότητα ενός φαινομένου και τις συνέπειές του. 

9. Η χρήση του επεξηγηματικού λόγου, καθώς επιχειρεί μέσω της ορθολογικότητας να 
ενισχύσει την αληθοφάνεια του επιχειρήματος. 

10. Η χρήση του προστακτικού λόγου, καθώς συνδέεται με πράξεις συμμόρφωσης σε 
ιδεώδη. 

Ο μετανεωτερικός λόγος αντίστοιχα, αντιμετωπίζοντας τη γνώση ως κάτι 
πολυπρισματικό και όχι δεδομένο, μπορεί να έχει τις εξής εκφάνσεις: 
1. Η χρήση του διερευνητικού λόγου, καθώς εμπλέκει τον/την αναγνώστη/ ρια στην 

αναζήτηση της γνώσης. Θα μπορούσε να συνταχθεί με ερωτηματικές προτάσεις οι 
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οποίες δίνουν έμφαση στην υποκειμενικότητα του/ της αναγνώστη/ριας, αποσπούν την 
απάντηση από αυτόν/ην και ενισχύουν τον πλουραλισμό και την ανταλλαγή ιδεών και 
«φωνών». 

2. Η χρήση του μακροπερίοδου λόγου, ο οποίος δημιουργεί ασάφειες και επιδέχεται 
πολλαπλότητα ανάγνωσης.  

3. Η πολυτροπική έκφραση λόγου, καθώς εξασκεί τον/ την αναγνώστη/ρια στην ερμηνεία 
ερεθισμάτων που προέρχονται από διάφορες πηγές, γεγονός που ενισχύει την 
πολυπρισματική αντίληψή του/ της.  

4. Η χρήση μεταφορικού λόγου, καθώς ενισχύει τις υποκειμενικές αναπαραστάσεις 
του/της αναγνώστη/ριας. 

5. Η χρήση του υποθετικού λόγου, όταν συνδέεται με μια ατομική περίπτωση, καθώς δεν 
συνδέεται με τη γενίκευση ενός κανόνα και ενισχύει την πολυφωνία. 

6. Η χρήση του αντιφατικού λόγου, όταν σηματοδοτεί πολυφωνία και υποκειμενικές 
φωνές 

Παραθέτοντας αναλύσεις από την κειμενική ανάλυση διαπιστώνουμε αρχικά ότι το 
κείμενο είναι γραμμένο συνολικά σε κατάφαση. Ο/οι συντάκτης/ες επιλέγει/ουν να μη 
βάλει/ουν τον/την αναγνώστη/ρια σε διάλογο. Ο/η αναγνώστης/ρια χάνει έτσι το δικαίωμά 
του/της να εκφράσει τη γνώμη του/της. Συνεπώς, η σχέση που κατασκευάζεται ανάμεσα 
στον/ους συντάκτη/ες και στον/ην αναγνώστη/ρια είναι εις βάρος του/της δεύτερου/ης. Η 
αποφυγή αλληλεπίδρασης αναγνώστη/ριας- κειμένου ενισχύει μια νεωτερική αντίληψη 
καθώς, το κείμενο αντιμετωπίζεται σαν κάτι στατικό, ολοκληρωμένο και δεδομένο.  

Οι βαθμίδες εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, κλπ.), τα γνωστικά αντικείμενα 
(Γλώσσα, Μαθηματικά, κλπ.) και οι θεμελιώδεις έννοιες (Διάσταση, Επικοινωνία, κ.ά.), 
γράφονται στο κείμενο με κεφαλαίο αρχικό γράμμα το οποίο τα μετατρέπει σε κύρια 
ονόματα και τους προσδίδει έναν επιστημονικό- παιδαγωγικό χαρακτήρα (ως θεσμούς και 
παιδαγωγικά αντικείμενα). Η προσέγγιση αυτή συνδέεται με την ακαδημαϊκή αντίληψη της 
γνώσης (νεωτερικότητα). 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό του κειμένου είναι ο μακροπερίοδος λόγος. Σε αρκετά σημεία 
κύριων προτάσεων παρατηρείται η παράθεση πληθώρας αντικειμένων ενώ, στο τέλος 
υπάρχει μια δευτερεύουσα συμπερασματική πρόταση (υποτακτικής σύνδεσης). Αυτή η 
παράθεση λέξεων, δράσεων και όρων δεν είναι χαρακτηριστικό ενός φυσικού και αβίαστου 
γραπτού λόγου και μειώνει τη γλωσσική συνοχή του κειμένου. Σε ορισμένα σημεία η 
τεχνική αυτή φαίνεται παραπλανητική ως προς τους τελικούς σκοπούς της. Όταν ειδικά η 
δευτερεύουσα πρόταση συντάσσεται με τον αποτελεσματικό σύνδεσμο ώστε, η παράθεση 
ενεργειών ή χαρακτηριστικών φαίνεται ότι εξυπηρετεί την επίκληση στη λογική για να 
ενισχύσει και να τεκμηριώσει τη θέση που διατυπώνει (Στο σχεδιασμό των προγραμμάτων 
λαμβάνεται υπόψη η ατομικότητα κάθε παιδιού, τα ενδιαφέροντα και οι ανάγκες του, οι 
κοινωνικέ αξίες και τα προϊόντα του πολιτισμού μας, οι προσδοκίες των γονέων και κυρίως 
οι ανάγκη να αποκτήσουν βαθμιαία τα παιδιά τα απαραίτητα εφόδια, γνώσεις, δεξιότητες, 
αξίες και στάσεις, ώστε να μπορέσουν να ζήσουν δημιουργικά και ευτυχισμένα στον κόσμο, 
[σρ.24-27]14). Αν περιορίσουμε τις πιθανότητες να πρόκειται για συντακτικό ατόπημα, 
μπορούμε να υποθέσουμε με ασφάλεια ότι πρόκειται για συνειδητή συσκότιση των 
παραπλανητικών προθέσεων. Η αδιαφάνεια αυτή στο λόγο αποτελεί, κυρίως, μετα-
νεωτερικό στοιχείο, καθώς το νόημά του μπορεί να επιδεχθεί πολλαπλότητα αναγνώσεων 
και όχι να αντιμετωπιστεί ως κάτι συγκεκριμένο και δεδομένο. 
                                                           
14 Οι σειρές αναφέρονται στο υπό ανάλυση κείμενο του Δ.Ε.Π.Π.Σ. (2003) απ’ όπου αντλείται κάθε παράθεμα- 
παράδειγμα. 
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Σε ορισμένα σημεία εντοπίζεται η δεοντική σύνταξη πρέπει. Πρόκειται για το τι πρέπει 
να μάθουν τα παιδιά, τι πρέπει να κάνει ο εκπαιδευτικός και το τι πρέπει να 
πραγματοποιείται προκειμένου το πρόγραμμα να γίνει κατάλληλο για όλα τα παιδιά [σρ.39-
42]. Ο κανονιστικός αυτός λόγος συνδέεται στη συνέχεια με προστακτική ή δεοντική χρήση 
της υποτακτικής (να ενισχύει, να προκαλεί, να ενθαρρύνει), η οποία συνδέει τις δράσεις με 
το Δ.Ε.Π.Π.Σ. ως υποκείμενο. Η χρήση ενικού αριθμού σηματοδοτεί το Δ.Ε.Π.Π.Σ. ως κύριο 
υποκείμενο δράστη (θα μπορούσε για παράδειγμα εναλλακτικά να χρησιμοποιεί 
πληθυντικό αριθμό εμπλέκοντας στη διαδικασία και άλλα υποκείμενα, όπως 
εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς, κ.ά.). Το Δ.Ε.Π.Π.Σ. σαν κύριο υποκείμενο, αναλαμβάνει 
την ευθύνη της καταλληλότητας του προγράμματος για τα νήπια. Καθώς, όμως, ουσιαστικά 
πρόκειται για απρόσωπη σύνταξη, η απόδοση ευθυνών γίνεται αφηρημένη και 
απροσδιόριστη.  

Παρόλα αυτά, το περιεχόμενο αυτών των δεοντικών προτάσεων σκιαγραφεί ένα 
ευέλικτο και πλουραλιστικό πλέγμα αρχών, οι οποίες αναγνωρίζουν και ενθαρρύνουν την 
υποκειμενικότητα κάθε μαθητή. Η κανονιστική αρχή, δηλαδή, που τελικά το Δ.Ε.Π.Π.Σ. 
επιδιώκει στις βασικές αρχές του είναι η υποχρεωτικότητα εκ μέρους των εκπαιδευτικών 
της αναγνώρισης των ιδιαίτερων αναγκών κάθε μαθητή και οι τρόποι με τους οποίους 
αυτές μπορούν να αναδειχθούν και να αξιοποιηθούν. Η αντίφαση αυτή του κανονιστικού 
πλαισίου (νεωτερικότητα) και της υποκειμενικότητας (μετα-νεωτερικότητα), δημιουργεί 
σύγχυση στην κατανόηση του γενικού παιδαγωγικού πλαισίου του Δ.Ε.Π.Π.Σ.. Σε περίπτωση 
που η σύγχυση είναι εσκεμμένη για να αναδείξει την πολυφωνία, τότε πρόκειται για 
μετανεωτερική αντίληψη.  

«Το παιδί» χρησιμοποιείται, επίσης, ως αντικείμενο της προθετικής φράσης «για να». 
Με τη σύνταξη αυτή υποδηλώνεται το πρόσωπο χάριν του οποίου γίνεται η δράση. Το 
πρόσωπο που ωφελείται από τις κατευθύνσεις του προγράμματος είναι ο μαθητής, 
στοιχείο που ενισχύει την παιδοκεντρική και μαθητοκεντρική παιδαγωγική τοποθέτηση του 
Δ.Ε.Π.Π.Σ. (μετα-νεωτερικότητα). 

Στην ίδια λογική εμφανίζεται το παιδί ως υποκείμενο. Στο μεγαλύτερο μέρος του 
κειμένου διαβάζουμε «τα παιδιά» χωρίς, όμως, να πρόκειται για ομογενοποιημένη 
παιδαγωγική. Συχνά «το κάθε παιδί» εμφανίζεται με τις ιδιαίτερες ανάγκες του για να 
προσδιορίσει το είδος της παιδαγωγικής που του αξίζει. Η εναλλαγή ενικού και 
πληθυντικού αριθμού, φαίνεται να είναι τυχαία. «Όλα τα παιδιά» εμφανίζονται δύο φορές 
στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. προκειμένου να στηριχθεί η πολιτισμική τους ταυτότητα [σρ. 48] και να 
εξασφαλισθούν γι’ αυτά τα κίνητρα και οι προϋποθέσεις μάθησης [σρ.314]. Σε ορισμένα 
σημεία το υποκείμενο «το παιδί» φαίνεται να αποδίδεται με ενικό αριθμό λόγω της 
εγωκεντρικής φύσης του, όπως προσδιορίστηκε για την ηλικία αυτή από τον Piaget, καθώς 
μεταφέρει αντιλήψεις για το παιχνίδι, τις εμπειρίες του, την οικογένεια, κ.ά. Η μετα-
νεωτερική αυτή αντίληψη της μοναδικότητας του μαθητή έρχεται σε αντίφαση με τη 
νεωτερική αντίληψη ενός συγκεντρωτικού προγράμματος, κοινού για όλους τους μαθητές 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

Στην παρουσίαση των γνωστικών αντικειμένων παρατηρείται μια αποκλειστικά 
παιδοκεντρική ανάπτυξη. Όσα γράφονται ξεκινούν από και καταλήγουν στο παιδί. Το παιδί 
γίνεται το βασικό υποκείμενο. Αρχικά αναφέρεται ρητά, ενώ, συνήθως εννοείται, καθώς, οι 
προτάσεις ξεκινούν με ρήματα. Η απόκρυψη του υποκειμένου δίνει έμφαση στην ίδια την 
πράξη του. Έτσι τα παιδιά ρωτούν, ενδιαφέρονται, παρατηρούν, ανακαλύπτουν, κ.ά. 
μεταφέροντας θεωρίες για τη θέση και σχέση των παιδιών στην παραγωγή της γνώσης. 
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Αντιλήψεις (μετα-νεωτερικές) οι οποίες αναγνωρίζονται και αποκτούν ιδιαίτερη αξία στο 
σχεδιασμό των προγραμμάτων. 

Ο εκπαιδευτικός εμφανίζεται σε όλο το κείμενο σχεδόν αποκλειστικά σε ενικό αριθμό 
και σε αρσενικό πρόσωπο. Στο ειδικό κεφάλαιο «Ο ρόλος του εκπαιδευτικού» όλες οι 
αρμοδιότητές του συντάσσονται σε ενεστώτα χρόνο (οργανώνει, επιδιώκει, κ.ά.) 
δημιουργώντας την εντύπωση μιας διαρκούς δράσης με επίκεντρο το παιδί. Τα ρήματα 
αυτά έχουν ως αντικείμενο ανεπτυγμένα ονοματικά σύνολα με αποτέλεσμα η δράση του 
υποκειμένου (στην προκειμένη περίπτωση του εκπαιδευτικού) να φαίνεται πολύπλευρη και 
πολυδιάστατη (μετα-νεωτερικότητα). 

Συχνά, ρόλο ενεργητικού υποκειμένου αποκτά το ίδιο το Δ.Ε.Π.Π.Σ. καθώς σκιαγραφεί 
[σρ.39], θέτει το πλαίσιο [σρ.41], προσδιορίζει τις κατευθύνσεις [σρ.73], δίνει έμφαση στη 
διαδικασία [σρ.300]. Έτσι το Δ.Ε.Π.Π.Σ. αναπαριστάται ως μια οντότητα που μπορεί να έχει 
νοητικές ιδιότητες και πραξιακές ικανότητες. Αντίθετα, τα προγράμματα σχεδιασμού και 
ανάπτυξης δραστηριοτήτων (Γλώσσα, Μαθηματικά, κλπ) παρουσιάζονται με παθητική 
σύνταξη, συνήθως στην αρχή της αντίστοιχης ενότητας, αποτυπώνοντας αντιλήψεις για τη 
προσφορά τους στην εκπαίδευση νηπίων (το πρόγραμμα της Γλώσσας στηρίζεται στην 
άποψη ότι η γνώση και η γλώσσα οικοδομούνται σταδιακά… [σρ.84-85], η Μελέτη 
Περιβάλλοντος συνδέεται άρρηκτα με τη διαδικασία μάθησης [σρ.121]). Έτσι, ενώ, το 
Δ.Ε.Π.Π.Σ. κατασκευάζεται ως μια ισχυρή οντότητα και αποκτά έναν κυρίαρχο και 
πρωταγωνιστικό ρόλο στο ίδιο το κείμενό του (καθώς συντάσσεται με ενεργητικά ρήματα), 
τα γνωστικά αντικείμενα εμφανίζονται μέσα από επικλήσεις στην αυθεντία αφανών 
θεωριών για να πείσουν για τη θέση τους στο πρόγραμμα. Η σημασία του λόγου του 
Δ.Ε.Π.Π.Σ. γίνεται κυρίαρχη ενώ, η πολυφωνία που εξέφραζαν τα γνωστικά αντικείμενα 
γίνονται δευτερεύουσες φωνές. Το γεγονός αυτό ενισχύει τη νεωτερική επιβολή ενός 
ενιαίου και υποχρεωτικού προγράμματος. 

Έτσι, τα διάφορα υποκείμενα που εμφανίζονται (Δ.Ε.Π.Π.Σ., εκπαιδευτικός, μαθητής/ες), 
συντάσσονται με ενεργητική σύνταξη και χρήση κατηγορικής αιτιότητας (το Δ.Ε.Π.Π.Σ. 
σκιαγραφεί [σρ.39], ο εκπαιδευτικός οργανώνει [σρ.314], ο μαθητής βιώνει [σρ.140]), η 
οποία δηλώνει σιγουριά/ βεβαιότητα. Υπογραμμίζεται μ’ αυτό τον τρόπο η αιτιότητα των 
δραστών και η απόδοση ευθυνών για τις συγκεκριμένες πράξεις. Το πλαίσιο αυτό δράσης 
είναι νεωτερικό, καθώς οι πράξεις φέρουν συγκεκριμένα αποτελέσματα και υλοποιούνται 
από συγκεκριμένους και γνωστούς δράστες. Η πορεία, δε της δράσης και τα αποτελέσματά 
της παρουσιάζονται ήδη γνωστή/ά και προδιαγεγραμμένη/α.  

Στα γνωστικά αντικείμενα, επίσης, συναντάμε συχνά τις λέξεις βίωμα και εμπειρίες. Εδώ 
επιχειρείται -σε συνδυασμό με τη μεθοδολογία στη συνέχεια- μια κονστρουκτιβιστική 
αντίληψη για την οικοδόμηση της γνώσης. Οι δομές και η οικοδόμηση, εμφανίζονται στο 
πρόγραμμα της γλώσσας και των μαθηματικών. Η αντίληψη αυτή συνδυαστικά με την 
αξιοποίηση των λαθών [σρ.86-87] αποτυπώνει μια μετα-νεωτερική αντίληψη και κριτική 
στην «αντικειμενικά ορθή» γνώση.  

Όσον αφορά, τη μεθοδολογία, στην ενότητα αυτή εμφανίζονται οι λέξεις επιδιώξεις, 
διαδικασίες, ενδεικτικά, διαθεματικότητα. Το μεθοδολογικό, δηλαδή, πλαίσιο που 
σκιαγραφείται είναι ένα ευέλικτο σχήμα, το οποίο δίνει έμφαση στις διαδικασίες, 
προάγοντας τη διαθεματικότητα. Κύριο υποκείμενο των ενεργειών αυτών είναι ο 
εκπαιδευτικός (ο ενισχυτικός ρόλος του εκπαιδευτικού [σρ.302-303]). Ο σχεδιασμός των 
δράσεων πρέπει να ικανοποιεί τις επιδιώξεις του προγράμματος και τις ανάγκες των 
μαθητών. Η σειρά προτεραιότητας μεταφέρει τους μαθητές σε ένα δεύτερο επίπεδο, 
στοιχείο που έρχεται σε αντίφαση με το γενικό πνεύμα του κειμένου για μια 
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μαθητοκεντρική παιδαγωγική, ενισχύοντας μια στοχοθετική αντίληψη (νεωτερικότητα). 
Τμήμα του σχεδιασμού είναι η οικογένεια και η κοινωνία, εισάγοντας τη λογική της 
συνεργασίας στην εκπαιδευτική πρακτική (μετα-νεωτερικότητα).  

Σημαντική έκταση στο κείμενο έχει η ενότητα της αξιολόγησης. Το κεφάλαιο αυτό 
αναπτύσσεται σε τέσσερις υπο-ενότητες. Η αξιολόγηση στόχων του προγράμματος 
αναφέρεται στο τελικό στάδιο. Τονίζεται η αυτό-αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, η 
εναλλακτική αξιολόγηση και η αξιολόγηση διαδικασιών. Το αντικείμενο της αξιολόγησης 
είναι ο μαθητής, σε ενικό αριθμό, και υπερτονίζονται σε πολλά σημεία οι ιδιαιτερότητες και 
η μοναδική φύση του (μετα-νεωτερικότητα). Παρόλο, που ο βασικός σκοπός της 
αξιολόγησης αναφέρεται στην ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με στόχο 
τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, δεν αναγράφεται πουθενά στο πρόγραμμα 
κάποιος σχετικός τρόπος (αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας ή αυτό-αξιολόγησης 
εκπαιδευτικού). Άρα η έμφαση στην αξιολόγηση του μαθητή συγκρούεται με το βασικό 
σκοπό της αξιολόγησης. Αυτό πιθανά να σημαίνει μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού του 
προγράμματος σε σχέση με εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης (μετα-νεωτερικότητα), αλλά 
το πεδίο εφαρμογής τους να είναι παραδοσιακά ο μαθητής (νεωτερικότητα). Η αντίληψη 
αυτή, ενισχύει, όπως και προηγουμένως μια στοχοθετική αντίληψη της εκπαίδευσης καθώς 
η αξιολόγηση του μαθητή αποτελεί έλεγχο της επίτευξης των στόχων. Ωστόσο, η έμφαση 
στις διαδικασίες και όχι στα γνωστικά αντικείμενα μετριάζει αυτή τη διαπίστωση και 
δημιουργεί τελικά διχογνωμία στο νόημα που θέλει/ουν να μεταφέρει/ουν ο/οι 
συντάκτης/ες. Πρόκειται, δηλαδή, για μία έντονη αντίφαση στο κείμενο της αξιολόγησης.  

Επίσης, προτείνονται συγκεκριμένοι τρόποι αξιολόγησης και αυτό-αξιολόγησης μαθητή. 
Ο Φάκελος Αξιολόγησης είναι ένα τέτοιο παράδειγμα, το οποίο είναι γραμμένο σε ένα 
ελαστικά κανονιστικό πλαίσιο (θα πρέπει), που προσδιορίζει με σαφήνεια τους ρόλους 
εκπαιδευτικών- μαθητών και γονέων στην υλοποίησή του. Το κανονιστικό πλαίσιο 
συγκρούεται ως προς το περιεχόμενό του με το δημοκρατικό ιδεώδες που η μορφή αυτή 
αξιολόγησης μεταφέρει. Η αντίφαση αυτή της επιβολής, δηλαδή, ενός δημοκρατικού και 
μαθητοκεντρικού τρόπου αξιολόγησης μπορεί να συμβαίνει για να ενισχυθεί η αντίληψη 
της θέσπισης και καθιέρωσης παιδοκεντρικών αρχών στην εκπαίδευση. Ωστόσο, ακόμη και 
αυτή η μορφή παιδαγωγικών αρχών δε παύει να τίθεται σε μια υποχρεωτική βάση και άρα 
σε ένα νεωτερικό άξονα προόδου. 
 
5. Συμπεράσματα- Συζήτηση 
Έπειτα από την ανάλυση του κειμένου του Δ.Ε.Π.Π.Σ. πάνω στις αρχές που διατυπώσαμε 
προηγουμένως και απαντώντας στα ερευνητικά μας ερωτήματα, διαπιστώνονται τα εξής: 

Στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. εμφανίζονται μετα-νεωτερικά στοιχεία, σε σχέση με την αναγνώριση της 
διαφορετικότητας των μαθητών και της δημιουργίας πνεύματος αποδοχής της. Η 
διαφορετικότητα αυτή, απαιτεί βασικά αναγνώριση και αξιοποίηση από τον εκπαιδευτικό. 

Η αντίληψη για την οικοδόμηση της γνώσης βασίζεται στο σύνολο του Δ.Ε.Π.Π.Σ. στον 
κονστρουκτιβισμό, αντιμετωπίζοντας τη διαδικασία μάθησης ως παραγωγή νέας γνώσης η 
οποία στηρίζεται σε προϋπάρχουσες δομές. Πρόκειται για σαφής μετα-νεωτερική 
προσέγγιση, κατά την οποία η γνώση δεν αντιμετωπίζεται ως δεδομένη και «ορθή». 

Η αξιολόγηση των μαθητών, τίθεται στο ίδιο πλαίσιο και σχεδιάζεται με εναλλακτικούς 
τρόπους, οι οποίοι ενισχύουν την ατομικότητα και τη μοναδικότητα του κάθε μαθητή. 
Ωστόσο, η αξιολόγηση αφορά τελικά μόνο τους μαθητές και άρα το τελικό προϊόν της 
διδακτικής παρέμβασης. Η εμφάνιση νεωτερικού στοιχείου στη μετα-νεωτερική 
υποκειμενικότητα, δημιουργεί αντίφαση στη διαδικασία της αξιολόγησης. 
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Η εμφάνιση νεωτερικών στοιχείων όπως, ο κανονιστικός λόγος σε ένα απόλυτα 
καταφατικό κείμενο που σκιαγραφεί ένα στατικό και δεδομένο λόγο, αλλά και η καθολική 
εφαρμογή του προγράμματος για όλους τους μαθητές υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 
δημιουργούν σημαντικές αντιφάσεις στο μετα-νεωτερικό περιεχόμενο του Δ.Ε.Π.Π.Σ.. 

Η «αποφυσικοποίηση» δε της κρυφής ιδεολογίας του Δ.Ε.Π.Π.Σ., έτσι όπως αναδείχθηκε 
από την Κοινωνική Πρακτική, για ένα πρόγραμμα που αποσκοπεί τελικά στην κοινωνική 
ισορροπία, αποκαλύπτει την προοπτική του/ων συντάκτη/ών για κοινωνική ευημερία. 
Πρόκειται για την κεφαλαιώδη νεωτερική επιδίωξη της οργανωμένης και συστηματικής 
εκπαίδευσης.  

Απαντώντας στο τελευταίο μας ερώτημα για την ύπαρξη δηλαδή ενός μεικτού Α.Π. με 
νεωτερικά και μετα-νεωτερικά στοιχεία με συνοχή, καταλήγουμε ότι οι εσωτερικές 
αντιφάσεις ενός τέτοιου εγχειρήματος είναι ανυπέρβλητες και «απαγορευτικές» για μία 
τέτοια επιδίωξη. 

Συμπερασματικά, λοιπόν, θεωρούμε ότι τα μετα-νεωτερικά στοιχεία του Δ.Ε.Π.Π.Σ. 
αποτελούν τελικά μια ρητορική, αφού ο σκοπός της εκπαίδευσης, αρχής γενομένης από το 
νηπιαγωγείο, είναι η κοινωνική πρόοδος. 

Η Κριτική Ανάλυση Λόγου έτσι όπως εφαρμόστηκε για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης 
μπορεί να εξάγει τα ακόλουθα συμπεράσματα ως προς τη διαμόρφωση μια νεωτερικής και 
μετα-νεωτερικής «γραμματικής», αντλώντας παραδείγματα από το Δ.Ε.Π.Π.Σ. (2003) του 
νηπιαγωγείου: 

Όσον αφορά τη νεωτερικότητα τα γλωσσολογικά χαρακτηριστικά που θεωρούμε ότι 
αντικατοπτρίζουν το νεωτερικό εκπαιδευτικό όραμα είναι:  

1. Η χρήση της σύνταξης της δεοντικής τροπικότητας «πρέπει», καθώς μεταφέρει μια 
κανονιστική αντίληψη, π.χ. το τι θα πρέπει να μάθουν τα παιδιά [σρ.39] 

2. Η εκτεταμένη χρήση της «οριστικής έγκλισης», καθώς υποδηλώνει το πραγματικό ή 
μια βεβαιότητα, π.χ. το ενδιαφέρον των παιδιών να γνωρίσουν τον κόσμο είναι το 
κίνητρο για μάθηση [σρ.16] 

3. Η ευρεία ή καθολική χρήση της κατάφασης, η οποία αφενός περιορίζει το ρόλο 
του/της αναγνώστης/ριας σε σχέση με τον/τους συντάκτη/ες του κειμένου και 
αφετέρου δημιουργεί μια βεβαιότητα, π.χ. Τα παιδιά επιλέγουν τρόπους, υλικά και 
μέσα προκειμένου να μελετήσουν πράγματα, φαινόμενα και γεγονότα [σρ. 122-123]  

4. Η χρήση της προθετικής φράσης «για να» ή της πρόθεσης «για» με τελικό σκοπό ή 
του συμπερασματικού συνδέσμου «ώστε», όταν συνδέονται με στοχοθετικό- 
δεοντικό χαρακτήρα, π.χ. την υλοποίηση δραστηριοτήτων που έχουν νόημα και 
σκοπό για τα ίδια τα παιδιά [σρ. 78] 

5. Ο αξιακός λόγος, που εκφάζεται είτε έκδηλα με αντίστοιχες λέξεις, όπως είναι 
σημαντικό, έχει αξία, είναι σπουδαίο, κ.ά, είτε με λανθάνον τρόπο από το 
περιεχόμενο, π.χ. τονίζεται ιδιαίτερα ο σημαντικός ρόλος που μπορεί να 
διαδραματίσει το νηπιαγωγείο στην πρόληψη της σχολικής αποτυχίας [σρ. 92-93] 

6. Η παθητική σύνταξη του μαθητή σε ρόλο αντικειμένου, καθώς υποδηλώνει 
στοχοθετική παιδαγωγική, (δεν υπάρχει παράδειγμα στο Δ.Ε.Π.Π.Σ.) 

7. Η κατά κόρον εμφάνιση του μαθητή σε πληθυντικό αριθμό, καθώς υπονοεί 
ομογενοποιημένη παιδαγωγική αντίληψη, π.χ. τα μικρά παιδιά «ανακαλύπτουν» τον 
κόσμο με την κίνηση [σρ.175] 

8. Η ευρεία χρήση διακειμενικότητας «λόγων» ή «φωνών» ίδιας ιδεολογίας (βλ. 
αναλυτικά το σχετικό κεφάλαιο της Πρακτικής του Λόγου, στο Β΄ μέρος της 
εργασίας)  
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9. Η χρήση της επίκλησης στην αυθεντία και στη λογική, καθώς ενισχύει την αντίληψη 
ενός αντικειμενικά «ορθού» λόγου (βλ. αναλυτικά το σχετικό κεφάλαιο της 
Κειμενικής Ανάλυσης, στο Β΄ μέρος της εργασίας) 

10. Όσον αφορά τη μετανεωτερικότητα τα γλωσσολογικά χαρακτηριστικά που 
θεωρούμε ότι αντικατοπτρίζουν το μετανεωτερικό εκπαιδευτικό όραμα είναι:  

11. Η χρήση μακροπερίοδου λόγου, ο οποίος δημιουργεί ασάφειες και επιδέχεται 
πολλαπλότητα ανάγνωσης, π.χ. Κατά τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων, 
ομαδικά ή ατομικά, τα παιδιά αναπτύσσουν ειδικές ικανότητες όπως να συγκρίνουν 
και να συσχετίζουν αντικείμενα, να αντιλαμβάνονται κάποιες ιδιότητες, σχέσεις και 
συνδυασμούς και τέλος να μετρούν και να αναγνωρίζουν απλά σχήματα στο 
περιβάλλον [σρ.109-112] 

12. Η εμφάνιση μη αποδεκτών γραμματικών δομών, η οποία οδηγεί σε νοηματική 
πολυσημία (δεν υπάρχει παράδειγμα στο Δ.Ε.Π.Π.Σ.) 

13. Η ενεργητική σύνταξη του υποκειμένου-μαθητή, καθώς υποδηλώνει 
μαθητοκεντρική παιδαγωγική π.χ. Το παιδί μαθαίνει να δημιουργεί μέσα από το 
διάλογο [σρ.219-220] 

14. Η εμφάνιση του μαθητή σε ενικό αριθμό, καθώς έτσι δίνεται έμφαση στην 
υποκειμενικότητά του, π.χ. ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει συνείδηση της 
πολυπλοκότητας του κοινωνικού πλαισίου μέσα στο οποίο ζει και αναπτύσσεται το 
παιδί [σρ.144-145] 

15. Η χρήση ερωτηματικών προτάσεων, καθώς αποσπά την απάντηση από τον/ην 
αναγνώστη/ρια και ενισχύει τον πλουραλισμό και την ανταλλαγή ιδεών και 
«φωνών» (δεν υπάρχει παράδειγμα στο Δ.Ε.Π.Π.Σ.) 

16. Η χρήση διακειμενικότητας, διαφορετικών λόγων (δεν υπάρχει παράδειγμα στο 
Δ.Ε.Π.Π.Σ.) 
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Περίληψη 
Τα προγράμματα που σώζονται στα «Βιβλία διδαχθείσης ύλης» παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 
έρευνα από τους ιστορικούς της εκπαίδευσης. Η καταγραφή της διδαχθείσας ύλης στα σχολεία της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των ελληνικών κοινοτήτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από τα τέλη του 19ου 
αιώνα, και όχι της διδακτέας ύλης, ως είθισται, δηλώνει τη διαφορετική λογική σύνταξής τους από εκείνη των 
σύγχρονων Αναλυτικών Προγραμμάτων. Τα προγράμματα των μαθημάτων διαμορφώνονται κάθε σχολικό 
έτος ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών και μαθητριών αλλά και το υπάρχον διδακτικό προσωπικό παρά τις 
προσπάθειες των εκάστοτε διευθυντών να εφαρμόσουν ως ένα βαθμό το πρόγραμμα μαθημάτων των 
Αστικών Σχολών αρρένων της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολης, αφού το Οικουμενικό Πατριαρχείο παίζει 
σημαντικό ρόλο στην οργάνωση και συστηματοποίηση της εκπαίδευσης στα κοινοτικά σχολεία. Εκτός από την 
ύλη που πρέπει να διδαχθούν οι μαθητές/τριες με βάση το εγχειρίδιο του κάθε μαθήματος οι διδάσκαλοι και 
οι διδασκάλισσες πολλές φορές προσαρμόζουν την ύλη αυτή με βάση το πνευματικό επίπεδο των 
μαθητών/τριών αλλά και τις γεωφυσικές και οικονομικοπολιτικές συνθήκες της εποχής.  
 
Λέξεις-κλειδιά: προγράμματα, εγχειρίδια, διδασκαλία 
 
1.Εισαγωγή 
Τα Αναλυτικά Προγράμματα αποτελούν έναν βασικό άξονα προβληματισμού στη σύγχρονη 
εκπαίδευση. Στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής επίσης, ένας σημαντικός άξονας 
σχετίζεται με τον σχεδιασμό των Αναλυτικών Προγραμμάτων, που αποτελούν και τον τελικό 
εκφραστή της. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τέλος, σε θέματα που σχετίζονται με τα Αναλυτικά 
Προγράμματα και την κριτική τους καταγράφονται σε άρθρα ειδικών περιοδικών, όπου 
θίγονται διαστάσεις του σχετικού προβληματισμού. Με βάση τα δεδομένα αυτά, θεωρούμε 
ότι η ιστορική προσέγγιση του θέματος παρουσιάζει ενδιαφέρον γιατί αποτυπώνει την 
εξέλιξη του σχετικού προβληματισμού από τον 19ο αιώνα και εξής στον ελληνικό χώρο αλλά 
και στον έξω ελληνισμό. 

Τα Αναλυτικά Προγράμματα αλλά και τα προγράμματα που σώζονται στα «Βιβλία 
διδαχθείσης ύλης» παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για έρευνα από τους ιστορικούς 
της εκπαίδευσης (Αντωνίου, 1987, Ηλιάδου-Τάχου, 1998: 98-117). Τα προγράμματα που 
σώζονται στα «Βιβλία διδαχθείσης ύλης» δεν μπορούν να περιγραφούν με τον όρο 
«Αναλυτικά Προγράμματα», αφού η σύνταξή δεν ανταποκρίνεται στη σύγχρονη αντίληψη 
για τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί ένα Curriculum. Τα προγράμματα των 
μαθημάτων διαμορφώνονται κάθε σχολικό έτος ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών και 
μαθητριών αλλά και το υπάρχον διδακτικό προσωπικό παρά τις προσπάθειες των εκάστοτε 
διευθυντών να εφαρμόσουν ως ένα βαθμό το πρόγραμμα μαθημάτων των Αστικών Σχολών 
αρρένων της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολης (1907-1908), αφού το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο παίζει σημαντικό ρόλο στην οργάνωση και συστηματοποίηση της εκπαίδευσης 

mailto:efsttheo@yahoo.com
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στα κοινοτικά σχολεία. Εκτός από την ύλη που πρέπει να διδαχθούν οι μαθητές/τριες με 
βάση το εγχειρίδιο του κάθε μαθήματος οι διδάσκαλοι και οι διδασκάλισσες πολλές φορές 
προσαρμόζουν την ύλη αυτή με βάση το πνευματικό επίπεδο των μαθητών/τριών αλλά και 
τις γεωφυσικές και οικονομικοπολιτικές συνθήκες της εποχής. Τέλος αξίζει να σημειώσουμε 
ότι η προσεκτική καταγραφή των διδακτικών εγχειριδίων στα βιβλία διδαχθείσης ύλης, 
συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εικόνας για τις 
προτεραιότητες και τις επιλογές του κάθε κοινοτικού σχολείου της περιόδου αυτής.  

Στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης σώζονται μόνο δύο βιβλία Αστικών Σχολών 
που καταγράφουν την ύλη που διδάσκεται ανά μάθημα σε κάθε τάξη και που μελετούμε 
στην παρούσα εισήγηση. Το ένα είναι το «Βιβλίον διδαχθείσας ύλης» αφορά στην Αστική 
Σχολή Βασιλικών από το έτος 1894-1895 έως το έτος 1911-1912 και το άλλο το «Βιβλίον της 
διδασκομένης ύλης» στην Αστική Σχολή Βυσσώκας κατά τα έτη: 1910-1911 και 1911-1912. 
Έπειτα από την παρουσίαση των δύο αυτών βιβλίων θα επιχειρήσουμε μία σύγκριση των 
ωρολόγιων προγραμμάτων των δύο αυτών σχολείων με το ωρολόγιο πρόγραμμα της 
Κεντρικής Αστικής Σχολής Θεσσαλονίκης (1883-1884) αλλά και το ωρολόγιο πρόγραμμα των 
Αστικών Σχολών Αρρένων Κωνσταντινούπολης (1907-1908) για να δούμε ταυτίσεις αλλά και 
διαφοροποιήσεις. Η μέθοδος που ακολουθείται στην παρούσα εργασία είναι η ιστορική-
ερμηνευτική και ως προς τα δύο της επίπεδα: το συστηματικό ιστορικό – ιστοριογραφικό: 
καταγράφονται και παρουσιάζονται τα προγράμματα μαθημάτων και οι ώρες διδασκαλίας 
τους καθώς και τα βιβλία διδαχθείσας ύλης που σώζονται στην ευρύτερη περιοχή της 
Θεσσαλονίκης στα τέλη του 19ου έως τις αρχές του 20ού αιώνα και το αναλυτικό – 
ερμηνευτικό: αναλύονται και ερμηνεύονται τα προγράμματα και τα βιβλία διδαχθείσης 
ύλης με βάση τα ιστορικά, πολιτικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά συμφραζόμενα. 

Η καταγραφή της διδαχθείσης και όχι της διδακτέας ύλης, ως είθισται, αποδεικνύει ότι 
αυτή εντάσσεται στις υποχρεώσεις των διδασκόντων καθώς και στο γενικότερο κλίμα της 
κοινωνικής προβολής του σχολείου και δηλώνει τον έλεγχο της ύλης που διδάχθηκε από τη 
διεύθυνση του σχολείου αλλά και από τους εντεταλμένους φορείς της κοινότητας. Από τη 
συγκεκριμένη καταγραφή της ύλης που διδάχτηκε στους μαθητές απουσιάζουν οι 
μεθοδολογικές οδηγίες αλλά και οι επί μέρους στόχοι διδασκαλίας. Ένα ενιαίο πρόγραμμα 
σπουδών και η κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού, όπως και διάφοροι κανονισμοί 
που διέπουν τη λειτουργία ενός σχολείου δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις 
κοινότητες εξαιτίας και των ιδιαιτεροτήτων τους. Για παράδειγμα, ο αριθμός μαθητών και 
μαθητριών κάθε σχολικό έτος,  επηρεάζει, ως ένα βαθμό, τον αριθμό των διδασκάλων και 
διδασκαλισσών. Στα προγράμματα γίνεται λεπτομερής καταγραφή της ύλης σε κάθε 
μάθημα κατά τάξη και προσδιορίζονται με σαφήνεια τα αντικείμενα διδασκαλίας. Επιπλέον, 
καθορίζουν λεπτομερειακά σε πολλές περιπτώσεις και προχωρούν σε προσεκτική 
καταγραφή των συγκεκριμένων εγχειριδίων που επιλέγονται για να διδαχθούν σε κάθε 
μάθημα και σε κάθε χρονική περίοδο. Το γεγονός αυτό μας επιτρέπει να διαμορφώσουμε 
μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις προτεραιότητες και τις επιλογές του κοινοτικού σχολείου 
μιας συγκεκριμένης περιοχής της περιόδου που μελετούμε. Ακόμη, οι αναφορές σε ώρες 
διδασκαλίας που αφιερώνονται από τον διδάσκοντα στα μαθήματα που ανέλαβε να 
διδάξει, αναφορές που είναι ολοκληρωμένες και συγκροτημένες για την περίοδο 1894-1895 
έως το έτος 1911-1912 για την Αστική Σχολή Βασιλικών, και για τα έτη 1910-1911 και 1911-
1912 για την Αστική Σχολή Βυσσώκας μας επιτρέπουν να συνθέσουμε τα ωρολόγια 
προγράμματα των συγκεκριμένων σχολείων για τα σχολικά έτη που αναφέρθηκαν. Αυτό 
που μπορεί να τονιστεί μέσα από μία ποιοτική ανάλυση των στοιχείων των προγραμμάτων 
σπουδών αλλά και των διδακτικών εγχειριδίων είναι η στενή συνεργασία των κοινοτήτων 
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με το ελεύθερο ελληνικό κράτος, και η έμφαση στην εθνική ιδέα, την ελληνική γλώσσα, τη 
θρησκεία και ιστορία. Συγκεκριμένα, από το ωρολόγιο πρόγραμμα της Αστικής Σχολής 
Βασιλικών για τα σχολικά έτη 1910-1911 και 1911-1912 παρατηρούμε ότι οι ώρες 
διδασκαλίας των Ελληνικών, Θρησκευτικών αλλά και της Ιστορίας (1910-1911 και 1911-
1912: 62 ώρες, 12 ώρες και 19 ώρες αντίστοιχα) είναι περισσότερες από τις ώρες 
διδασκαλίας των υπόλοιπων επιστημών και αυτό διότι είναι διάχυτο και έντονο το 
συναίσθημα της σύνδεσης της παράδοσης του Γένους με τους νέους, ενώ η διδασκαλία της 
Αριθμητικής, της Γεωγραφίας, της Φυσικής ιστορίας καθώς και της Πατριδογραφίας της 
περιοχής, επιβάλλεται από τις υπάρχουσες συνθήκες της εποχής αλλά και από τη σύνδεση 
των νέων με τον τόπο τους και ανάδειξη της τοπικής ιστορίας. Παρατηρείται βέβαια και η 
προσπάθεια διδασκαλίας των νέων επιστημών όπως της Φυσικής Πειραματικής με λίγες 
διδακτικές ώρες και στις μεγαλύτερες τάξεις. 

Η μελέτη των συγκεκριμένων προγραμμάτων μπορεί να δώσει απαντήσεις σε σχετικό 
προβληματισμό που αφορά στις διαφοροποιήσεις της «διδαχθείσης ύλης» ή των 
διδακτικών βιβλίων, ή τις διαφοροποιήσεις και τις ομοιότητες σε σύγκριση με αντίστοιχα 
προγράμματα άλλων κοινοτικών σχολείων της ίδιας περιόδου. Ερώτημα που προκύπτει 
επίσης κατά τη μελέτη των προγραμμάτων είναι κατά πόσο επηρεάζουν την ποσοτική ή 
ποιοτική αύξηση των αντικειμένων μάθησης κατά τάξη, παράμετροι όπως η τοπική ιστορία, 
η οικονομική κατάσταση των σχολείων, η οποία έχει αντίκτυπο στον αριθμό των 
διδασκόντων που προσλαμβάνονται, ή ακόμη ο αριθμός των τάξεων ο οποίος μεταβάλλεται 
ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών.  

 
2.Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Κεντρικής Αστικής Σχολής Θεσσαλονίκης το 1883-1884 και 
των Αστικών Σχολών αρρένων Κωνσταντινούπολης 1907-1908 
Η Κεντρική Αστική Σχολή Θεσσαλονίκης λειτουργεί από το έτος 1883-1884 με έξι τάξεις και 
αντικατέστησε το τετρατάξιο δημοτικό σχολείο που συνέχισε να λειτουργεί στο ελεύθερο 
ελληνικό κράτος. Το σχολικό έτος 1883-1884 η εφημερίδα “Φάρος της Μακεδονίας” 
εξέδωσε κατάλογο με διδακτικά βιβλία για τους μαθητές της Αστικής Σχολής (Φάρος της 
Μακεδονίας, 1883: 1, Ντούνα & Αμπατζίδου, 1994: 174-176). Ο κατάλογος είχε ημερομηνία 
30 Αυγούστου 1883 και προερχόταν από το γραφείο της Σχολής. Έτσι για την Α’ τάξη 
προτεινόταν το βιβλίο του Α. Αργυρού, Κλεις της αναγνώσεως, για τη Β’ τάξη του Χαρ. 
Πούλλου, Εγκυκλοπαίδεια, έτος Β’, για την Γ’ τάξη το βιβλίο του Χαρ. Πούλλου, 
Εγκυκλοπαίδεια έτος Γ΄. Για τη Δ’ τάξη προτείνονταν τα βιβλία: α) του Γ. Παπαγεωργίου, 
Βίος του Μ. Αλεξάνδρου, β) Σπ. Μωραΐτη, Ιερά Ιστορία, γ) Σπ. Μωραΐτη, Αριθμητικά 
Προβλήματα. Για την Ε’ τάξη προτείνονταν τα βιβλία: α) Π. Οικονόμου, Διηγήματα καθ’ 
Όμηρον. β) Σπ. Μωραΐτου, Ιερά Ιστορία, γ) Καινή Διαθήκη, δ) Ν. Γερμανού, Συλλογή 
ποιημάτων. Τέλος για την ΣΤ’ τάξη προτείνονταν: α) Δ. Βερναρδάκη, Μερόπη, β) Ν., 
Γερμανού, Συλλογή ποιημάτων, γ) Χαρ. Πούλλου, Εγκυκλοπαίδεια, ετ. ΣΤ’, δ) Καινή Διαθήκη 
και ε’) Γ. Μωραϊτόπουλου, Τοπογραφία Θεσσαλονίκης. 
 

Πίνακας 1: Τα σχολικά έτη 1882-83 και 1883-1884 ίσχυσε το εξής ωρολόγιο πρόγραμμα στην Κεντρική 
Αστική Σχολή Θεσσαλονίκης. 

Μαθήματα Τάξεις-Ώρες Σύνολο % 
 Α’ Β’ Γ’ Δ’ Ε’ ΣΤ’   

Θρησκευτικά 3 3 3 3 3 3 18 9,27 
Γλωσσικά 15 18 14 12 12 13 84 43,2 
Αριθμητική 4 4 4 4 4 4 24 12,3 
Γεωμετρία         
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μαζί με την 
Ιχνογραφία 

- - 2 3 2 2 9 4,6 

Γεωγραφία - - 2 2 2 2 8 4,1 
Ιστορία 
γενική 

- - - 2 2 2 6 3 

Φυσική 
Ιστορία 

- - - 2 3 3 8 4,1 

Φυσική 
πειραμ. 

- - - - 2 2 4 2 

Ωδική 2 2 2 2 2 2 12 6,2 
Ιχνογραφία - - - - 2 2 4 2 
Καλλιγραφία - - 2 2 1 - 5 2,57 
Γυμναστική 2 2 2 2 2 2 12 6,2 
Σύνολο 26 29 31 34 37 37 194 100 
  

Οι ώρες διδασκαλίας έφταναν τις 194, ενώ αυξάνονταν από τάξη σε τάξη. Το μάθημα 
των Ελληνικών εξακολουθεί να διδάσκεται σε αρκετές ώρες με ποσοστό 43,2% επί του 
συνολικού ποσοστού των ωρών διδασκαλίας. Στην αστική σχολή το μάθημα των Γλωσσικών 
διδασκόταν στις πρώτες τάξεις με αρκετές ώρες και κλιμακωτά διδασκόταν στις τελευταίες 
τάξεις με λιγότερες ώρες. Σε ποσοστό επί του συνόλου των μαθημάτων πρώτο μάθημα 
είναι τα Ελληνικά (43,2%), δεύτερο μάθημα η Αριθμητική (16,9%), τρίτος κλάδος 
μαθημάτων ομαδοποιημένος είναι τα Φυσικά μαθήματα (Πατριδογραφία, Γεωγραφία, 
Φυσική Ιστορία- 10,2%), τέταρτο μάθημα τα Θρησκευτικά (9,27%) και πέμπτο η Ιστορία 
(3%). Γενικά είναι εμφανές ότι η Δημοτική εκπαίδευση στη Θεσσαλονίκη, ως εκπαίδευση 
που απευθυνόταν σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, απέβλεπε στη διαμόρφωση 
εθνικής συνείδησης που θα οδηγούσε και στην εθνική αποκατάσταση.  

Σύμφωνα με το Ωρολόγιο πρόγραμμα των Αστικών Σχολών Αρρένων της Αρχιεπισκοπής 
Κωνσταντινούπολης το έτος 1907-1908 λειτουργεί και έβδομη τάξη λόγω του μεγάλου 
αριθμού των μαθητών (Αναλυτικόν Πρόγραμμα των Αστικών Σχολών, 1907). Ο αριθμός του 
συνόλου των ωρών διδασκαλίας ανέρχεται στις 222 σαφώς μεγαλύτερος από τα υπόλοιπα 
Αστικά Σχολεία των ελληνικών κοινοτήτων στην Οθωμανική επικράτεια. Πρώτο μάθημα σε 
ποσοστό είναι τα Ελληνικά (32%), δεύτερο μάθημα τα Φυσικά μαθήματα (11,3%), τρίτο 
μάθημα τα Θρησκευτικά (7,2%) και τέλος η Ιστορία με 5,4%. Υπάρχουν βέβαια και 
μαθήματα που δεν διδάσκονται σε άλλες Αστικές Σχολές όπως το μάθημα των Εμπορικών, 
ενώ πολλές διδακτικές ώρες αφιερώνονται στο μάθημα των Γαλλικών αλλά και των 
Τουρκικών. 

 
Πίνακας 2: Ωρολόγιο πρόγραμμα των Αστικών σχολών των Αρρένων της Αρχιεπισκοπής 

Κωνσταντινούπολης το σχολικό έτος 1907-1908. 
 ΤΑΞΕΙΣ  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ Β’ Γ’ Δ’ Ε’ ΣΤ’ Ζ’ ΣΥΝΟΛΟ 
Θρησκευτικά 2 2 3 3 2 2 2 16 
Ελληνικά 12 10 10 10 10 10 9 71 
Τουρκικά - - - - 3 1/2 3 1/2 3 1/2 10 1/2 
Γαλλικά - - - - 3 1/2  3 1/2 3 1/2 10 1/2 
Αριθμητική 3 3 3 3 3 3 2 20 
Γεωμετρία - - - - - - 1 1 
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Ιστορία - - 3 3 2 2 2 12 
Γεωγραφία - - 2 2 2 2 3 11 
Πραγματογνωσία 2 2 - - - - - 4 
Φυσιογνωσία - - 2 2 2 1 3 10 
Εμπορικά - - - - - 1 1 2 
Καλλιγραφία - 3 3 3 2 2 - 13 
Ιχνογραφία 1 2 2 2 2 2 2 13 
Ωδική 2 2 2 2 - - - 8 
Μουσική - - - - 2 2 2 6 
Γυμναστική 2 2 2 2 2 2 2 14 
Σύνολο 24 26 32 32 36 36 36 222 
 
3.Παρουσίαση του «Βιβλίου διδαχθείσας ύλης 1894/1895-1911/1912» της Αστικής Σχολής 
Βασιλικών και διδακτικά εγχειρίδια 
Από το αρχείο της σχολής σώζονται σημαντικά βιβλία μέσα από τα οποία παίρνουμε 
αρκετές πληροφορίες για την οργάνωση της εκπαίδευσης στα Βασιλικά, τον αριθμό των 
μαθημάτων, τους διδασκάλους και τις διδασκάλισσες που διδάσκουν, τους μαθητές και 
μαθήτριες που φοιτούν (Βαχάρογλου, 2009: 403-410, 478-536). Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα 
βιβλία της καταγραφής προσωπικού και της διδαχθείσης ύλης (1894-1912) των μαθημάτων 
της περιόδου αυτής. Το σχολικό έτος 1895-1896 λειτουργούν ήδη έξι τάξεις οπότε αποτελεί 
πλήρη Αστική σχολή. Οι ώρες διδασκαλίας καταγράφονται από το έτος 1910-1911. Στο 
βιβλίο της διδαχθείσας ύλης καταγράφεται με αναλυτικό τρόπο η ύλη όλων των 
μαθημάτων που διδάσκονται στην Αστική Σχολή Βασιλικών. Το πρόγραμμα του σχολείου 
αλλάζει κάθε έτος ανάλογα με τις ανάγκες του σχολείου, όπως και το περιεχόμενο 
διδασκαλίας των μαθημάτων σε κάθε τάξη. Τα προγράμματα συντάσσονται από το 
εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου και υπογράφονται από την Εφορεία (Βιβλίον 
διδαχθείσης ύλης, 1894-1912: 1-65). Το σχολικό έτος 1896/1897 προστίθενται τα μαθήματα 
της Πατριδογραφίας και της Πραγματογνωσίας στην Α΄ τάξη καθώς και το μάθημα της 
Φυσικής στην Ε΄ τάξη. Το σχολικό έτος 1903-1904 οι μαθητές διδάσκονται λιγότερα 
μαθήματα (6), ίσως διότι ξεκίνησε ο Μακεδονικός αγώνας, όπου συμμετέχουν πολλοί 
κάτοικοι των Βασιλικών. Το σχολικό έτος 1906/1907 παρουσιάζεται ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα σπουδών αποτελούμενο από δώδεκα (12) μαθήματα. Προστίθενται τα 
μαθήματα της Καλλιγραφίας για όλους τους μαθητές και του Εργόχειρου σε όλες τις τάξεις 
μόνο για τις μαθήτριες. Το σχολικά έτη 1908/1909 και 1909/1910 προστίθεται η διδασκαλία 
του μαθήματος των Τουρκικών στις δύο ανώτερες τάξεις της Αστικής σχολής κατά απαίτηση 
του Οθωμανικού Υπουργείου Παιδείας. 
 

Διάγραμμα 1: Ωρολόγιο πρόγραμμα Αστικής Σχολής Βασιλικών 1910/11-1911/12

 

8,2

42,7
12,4

6,9 12,4

Θρησκευτικά Ελληνικά Μαθηματικά Ιστορικά Φυσικά
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Με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα παρατηρούμε ότι οι ώρες διδασκαλίας των Ελληνικών, 
των Θρησκευτικών αλλά και της Ιστορίας είναι περισσότερες από τις ώρες διδασκαλίας των 
υπόλοιπων επιστημών και αυτό γιατί είναι διάχυτο και έντονο το συναίσθημα της σύνδεσης 
της παράδοσης του Γένους με τους νέους, ενώ η διδασκαλία της αριθμητικής, της 
γεωγραφίας, της φυσικής ιστορίας επιβάλλεται από τις υπάρχουσες συνθήκες της εποχής. 
Ενδεικτικά παρουσιάζουμε τη διδαχθείσα ύλη το σχολικό έτος 1909-1910. «Στην Στ΄ τάξη 
διδάσκεται στο μάθημα των Θρησκευτικών από την Εκκλησιαστική Ιστορία η γέννηση του 
Ιησού Χριστού, η ίδρυση της Εκκλησίας, ο Απόστολος Παύλος, Μέγας Κωνσταντίνος, και 
Οικουμενικαί Σύνοδοι. Στο μάθημα των Ελληνικών: το αναγνωστικό Β. Μάνου Στ΄ έτους. Εκ 
του α΄ βιβλίου της Κύρου αναβάσεως Ξενοφώντος, τα τέσσαρα πρώτα κεφάλαια. Εκ της 
Γραμματικής Προδρόμου Ευτυχίδου κύκλου γ΄ το τεχνολογικόν δηλαδή το φθογγολογικόν, 
το τυπικόν και το ετυμολογικόν. Στο μάθημα των Μαθηματικών: Τετραγωνική ρίζα, τροπή 
γροσίων χρυσών εις τρεχούμενα και τανάπαλιν, τα προβλήματα του τόκου, ο ανατοκισμός 
και μέθοδος της εταιρείας. Στο μάθημα των Ιστορικών: Ο Πελοποννησιακός πόλεμος εν 
περιλήψει… Η Μακεδονία μέχρι του Φιλίππου…., Παιδεία και χαρακτήρ του Αλεξάνδρου, 
πρώτα έργα του Αλεξάνδρου, η εις την Ασίαν διάβασις. Φυσική Ιστορία: Πέψις. Κυκλοφορία 
του αίματος. Αναπνοή. Ζωτική θερμότης. Κίνησις. Μύες. Αίσθησις. Φυσική Πειραματική: 
Πιέσεις των υγρών. Αρχή του Αρχιμήδους. Ειδικόν βάρος…. Συνάφεια. Περί αερίων…. 
Γεωγραφία: Σύμπαν, Πλανήται, Σελήνη, Σχηματισμός της Γης, Γεωγραφικόν μήκος και 
πλάτος.. Φυσική περιγραφή Ασίας, πολιτική διαίρεσις αυτής. Χαρτογραφία. Τουρκικά: Εκ 
της συλλογής τουρκικών αναγνωσμάτων Γεωργ. Καραχανίδου, Γυμναστική, Ωδική: Άσματα 
μονόφωνα. Στην Ε΄ τάξη διδάσκονται: Θρησκευτικά: Εκ της λειτουργικής Παλαμά. Ναός και 
διαίρεσις αυτού. Τα εν εκάστω ναώ συμβολικά αντικείμενα. Ελληνικά: Εκ του Αναγνωστικού 
Βασ. Μάνου Ε΄ έτους. Γραμματική: άπαν το φθογγολογικόν και τεχνολογικόν και ρήματα 
βαρύτονα και συνηρημένα κατά την νεωτέραν Ελληνικήν γλώσσαν. Μαθηματικά: Πράξεις 
επί των ακεραίων, τα κλάσματα, τα δεκαδικά, λύσις προβλημάτων κατά την απλήν μέθοδον 
των τριών. Ιστορικά: Πελασγοί, Έλληνες, Ηρακλής, Θησεύς, ο Αργοναυτικός πλους. Τρωϊκός 
πόλεμος, Σπαρτιάται, ο Λυκούργος νομοθέτης, ο Σόλων, η τυραννίς του Πεισιστράτου, 
Θρησκεία των Ελλήνων, Ελληνικά μαντεία, Αμφικτυονίαι, Πανελλήνιοι αγώνες, τέλος των 
Περσικών πολέμων. Φυσική Ιστορία: Ορισμός Ζωολογίας. Ζώα. Σπονδυλωτά. Θηλαστικά 
περί φυτολογίας. Φυσική Πειραματική: Ιδιότητες των σωμάτων. Γενικαί ιδιότητες. 
Γεωγραφία: άπασα η Ευρώπη, Χαρτογραφίαι. Γυμναστική, Ωδική, Τουρκικά. Στην Δ΄ τάξη 
διδάσκονται: Θρησκευτικά: Θέματα από την Καινή Διαθήκη. Γλωσσικά.- Γραμματική: άπαν 
το φθογγολογικόν και τεχνολογικόν μέρος κατά την νεωτέραν ελληνικήν γλώσσαν. 
Ορθογραφικαί ασκήσεις. Μαθηματικά: Πράξεις επί των ακεραίων, η διαιρετότης, τα 
κλάσματα, οι δεκαδικοί και εισαγωγή εις τους συμμιγείς. Ιστορικά: Εκ της βιογραφικής 
Ιστορίας της Αρχαίας Ελλάδος Κ. Βλούσου τεύχους β΄. Μιλτιάδης… Λεωνίδας. Θεμιστοκλής.. 
Παυσανίας. Αριστείδης. Κίμων. Φυσική Ιστορία: λύκος, αλώπηξ, λέων, άρκτος, αίξ, μύς, 
νυκτερίς, ελέφας... Γεωγραφία: διαίρεσις της Γης, ξηρά ή ήπειροι, ύδατα ή ωκεανοί, όλα τα 
κράτη της χερσονήσου του Αίμου. Γυμναστική. Ωδική. Στη Γ΄ τάξη διδάσκονται: 
Θρησκευτικά: Θέματα από την Παλαιά Διαθήκη. Προσευχαί: Θεοτόκε Παρθένε και Πιστεύω. 
Γλωσσικά. Γραμματική: η διαίρεσις των ρημάτων, απομνημόνευσις των μερών του λόγου, 
τονισμός των λέξεων, το άρθρον, επίθετα, αριθμητικά και αντωνυμίαι. Μαθηματικά: Αι 
τέσσαρες πράξεις των ακεραίων, τινά περί κλασμάτων. Ιστορικά: Θέματα από την Ελληνική 
Μυθολογία, ο Τρωϊκός πόλεμος. Γυμναστική. Ωδική. Στη Β΄ τάξη διδάσκονται: Θρησκευτικά: 
Θέματα από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Προσευχαί. Γλωσσικά. Εκ της Γραμματικής η 
διαίρεσις των γραμμάτων, δίφθογγοι, τόνοι, πνεύματα. Μαθηματικά: Πρόσθεσις, 
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αφαίρεσις, πολλαπλασιασμός και διαίρεσις. Στην Α΄ τάξη διδάσκονται: Θρησκευτικά: Η 
δημιουργία του κόσμου συντόμως, θέματα από την Καινή Διαθήκη. Γλωσσικά. Αριθμητική: 
Αρίθμησις και γραφή των αριθμών 1-100. Πρόσθεσις και αφαίρεσις από του 1-20. 
Εργόχειρα» (Βιβλίον διδαχθείσης ύλης, 1894-1912: 1-65). 

Μέσα στο βιβλίο ύλης παρουσιάζονται και τα εγχειρίδια που χρησιμοποιούν οι 
διδάσκαλοι και οι διδασκάλισσες για κάθε μάθημα σε κάθε σχολικό έτος, από το έτος 1895-
1896 έως το σχολικό έτος 1911-1912. Κάθε σχολικό έτος η Πατριαρχική Κεντρική 
Εκπαιδευτική Επιτροπή του Οικουμενικού Πατριαρχείου εκδίδει πίνακα με τα βιβλία που 
εγκρίνει προς χρήση «των εν τοις σχολείοις των ορθοδόξων μαθητευόντων». Συγκρίνοντας 
τα διδακτικά εγχειρίδια της Αστικής Σχολής Βασιλικών του σχολικού έτους 1895-1896 και 
τον «Κατάλογο των υπό της Πατριαρχικής Κεντρικής Εκπαιδευτικής Επιτροπής 
επιθεωρηθέντων και ως μη επιλήψιμων εγκριθέντων διδακτικών βιβλίων»,  
Κωνσταντινούπολη 1892 (Ζιώγου-Καραστεργίου, 1998: 306-338), παρατηρείται ότι η Αστική 
Σχολή Βασιλικών από τον κατάλογο ακολουθεί μόνο τη Γραμματική του Κ. Καταιβαίνη στις 
δύο ανώτερες τάξεις της (Ε΄ καιΣτ΄ τάξη) και την Ιερά Κατήχηση του Αντώνιου Δίγκα. Η 
Εφορεία της Σχολής Βασιλικών δεν συμπεριλαμβάνει τα διδακτικά εγχειρίδια του 
Καταλόγου της Πατριαρχικής Επιτροπής στο διδακτικό πρόγραμμα, αλλά διδακτικά 
εγχειρίδια εκπαιδευτικών από τη Θεσσαλονίκη, όπως τα Γαλλικά του Γ. Β. Ιωαννίδη, ο 
οποίος διδάσκει το μάθημα των Γαλλικών την περίοδο αυτή στο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, το 
Αναγνωστικό του Αρ. Βαλσάμου, ο οποίος διδάσκει από το σχολικό έτος 1890-1891 στην 
Κεντρική Αστική Σχολή Θεσσαλονίκης, τη Βιογραφική Ιστορία του Βασίλειου Βασιλειάδου, ο 
οποίος το σχολικό έτος 1898-1899 διδάσκει στην Κεντρική Αστική Σχολή Θεσσαλονίκης και, 
τέλος, το Αναγνωστικό του Αστέριου Στερεού, ο οποίος διδάσκει το έτος 1898-1899 στην 
Κεντρική Αστική Σχολή Θεσσαλονίκης. Φαίνεται καθαρά η εκπαιδευτική επιρροή της 
Θεσσαλονίκης αφού αποτελεί σπουδαίο εκπαιδευτικό κέντρο της εποχής αλλά και 
πρωτεύουσα του ομώνυμου καζά. Το γεγονός αυτό επίσης δηλώνει και μία ανοχή από 
μέρους της Πατριαρχικής Κεντρικής Επιτροπής και μία ευελιξία στις τοπικές κοινωνίες να 
επιλέγουν εγχειρίδια με βάση τις ανάγκες τους. Σε αυτό συνηγορεί και η Εγκύκλιος που 
αποστέλει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνστάντιος Ε΄ (1897-1901) σε όλες τις Μητροπόλεις 
του Οικουμενικού Θρόνου τον Φεβρουάριο του 1899. Σύμφωνα με αυτή: 
«ΙερώτατεΜητροπολίτα…. Γνωστόν ότι συμφώνως τη επικρατούση τάξει η εν τοις 
Πατριαρχείοις εδρεύουσα Κεντρική Πατριαρχική Εκπαιδευτική Επιτροπή, εις ην 
ανατεθειμένη εστίν η επιθεώρησις και έγκρισις πάντων των διδακτικών βιβλίων όσα 
χρησιμεύουσιν ως κείμενον διδασκαλίας εν ταις καθ’ημάς Σχολαίς της τε Αρχιεπισκοπής 
Κωνσταντινουπόλεως και των Επαρχιών, εκδίδωσι κατ’ έτος κατάλογον των εγκρινομένων 
βιβλίων, εξ ών και μόνων επιτρέπειται ίνα γίνηται εκλογή των εισαχθησομένων προς 
διδασκαλίαν. Επειδή δε εκάστη εφορία Σχολής οφείλει, εν τη συντάξει του προγράμματος 
εκάστου νέου σχολικού έτους, έχειν υπ’όψει τον υπό της Κεντρικής Πατριαρχικής 
Εκπαιδευτικής Επιτροπής εγκαίρως εκδιδόμενον κατάλογον, υπομιμνήσκοντες τη αυτής 
Ιερότητι την εκκλησιαστικήν ταύτην διάταξιν, προτρεπόμεθα και παραγγέλλομεν όπως λάβη 
εν τη επαρχία αυτής τα προσήκοντα μέτρα περί ανελλιπούς του μέτρου τούτου 
εφαρμογής…» (Ζιώγου-Καραστεργίου, 1998: 335). 
 
4. Παρουσίαση του «Βιβλίου διδασκομένης ύλης 1910/1911-1911/1912» της Αστικής 
Σχολής Βυσσώκας και των διδακτικών εγχειριδίων 
Στο αρχείο της Αστικής Σχολής Βυσσώκας (Όσσας) υπάρχει το «Βιβλίον της διδασκομένης 
ύλης» για τα σχολικά έτη 1910-1911 και 1911-1912. Το πρόγραμμα μαθημάτων του 
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σχολικού έτους 1910-1911 υπογράφηκε στις 10 Ιουνίου 1911 από τον διευθυντή της Σχολής 
αλλά και την Εφορεία (Βαχάρογλου, 2015: 54-99, 285-323). Σύμφωνα με το πρόγραμμα το 
σχολικό έτος χωριζόταν σε δύο εξάμηνα ενώ στο τέλος της ύλης του κάθε μαθήματος 
υπέγραφε ο διδάσκαλος που δίδασκε το μάθημα. Το σχολικό έτος 1910-1911 λειτουργούσε 
η Σχολή με πέντε τάξεις, ενώ η έκτη τάξη προστέθηκε το σχολικό έτος 1911-1912 (Βιβλίον 
της διδασκομένης ύλης, 1911, Παπαθεμελής, 1981: 79-90). Ενδεικτικά παρουσιάζουμε τη 
διδαχθείσα ύλη κατά το Α΄ εξάμηνο του 1911-1912. «Στην Στ΄ τάξη διδάσκονται: Ιερά: 
Ορισμός και διαίρεσις της εκκλησιαστικής ιστορίας. Περίοδος Αη. ίδρυσις της Εκκλησίας.- 
Περίοδος Βα. οικουμενικαί σύνοδοι, επισημότεροι πατέρες και συγγραφείς. Ελληνικά: 
Ανάγνωσις αισθητική και λογική ερμηνεία και ανάλυσις των αναγνωσκομένων προς 
κατανόησιν και εμπέδωσιν αυτών υπό των μαθητών, εκ του δια την τάξιν και του 
αναγνωστικού Αστέριου Στερεού και Βασιλείου Μάνου. Ποιήματα διάφορα.- Γραμματική εκ 
του εγχειριδίου Καλογεροπούλου και Λαναρά. Συνθέσεις.- διαφόρους προπαρασκευαστικάς 
ασκήσεις εις το γράφειν, οίον ερωτήσεις ή προς περιγραφήν τινός, ή προς κατασκευήν 
διηγήματος, και συγκρίσεις διαφόρων αντικειμένων. Μαθηματικά: ποσά ανάλογα και 
αντίστροφα, απλή μέθοδος των τριών. Περί τελωνείων, ασφαλίστρων, εκπτώσεων επί της 
τιμής των εμπορευμάτων, τροπή γροσίων λίρας 100 εις γρόσσια. Ιστορία: Παραδόσεις περί 
κτίσεως Ρώμης, Ρωμύλος, Καρχηδονιακοί πόλεμοι, πόλεμος των Ρωμαίων προς τους 
βασιλείς της Μακεδονίας Φίλιππον τον Ε΄ και Περσέα, υποταγή της Ελλάδος εις τους 
Ρωμαίους. Φυσική Πειραματική: Αι τρεις καταστάσεις των σωμάτων, μερικαί ιδιότητες, 
γενικαί ιδιότητες…. Γεωμετρία: Διαίρεσις της γεωμετρίας, τα είδη των γραμμών, τα είδη των 
ευθειών.., τρίγωνα. Γεωγραφία: Ορισμός και διαίρεσις της Γεωγραφίας. Μαθηματική 
Γεωγραφία πλην της μετρήσεως του γεωγραφικού πλάτους και μήκους τόπου τινός. 
Πολιτική Γεωγραφία, Ασία και διαίρεσις αυτής.. Φυσική Ιστορία: Ορισμός και διαίρεσις της 
Φυσικής Ιστορίας.- Ανθρωπολογία και λειτουργία αυτής. Εκ των λειτουργιών εδιδάχθησαν 
την πέψιν, την απομύζησιν, την κυκλοφορίαν και αναπνοήν...Τουρκικά: Εκ του δευτέρου 
τεύχους της σειράς αναγνωσμάτων του Οσμάν Σεβκή, ανάγνωσις και ερμηνεία. Γαλλικά: 
Εισαγωγή των μαθητών εις την Γαλλικήν γλώσσαν δια της απταίστου και μετά της 
απαιτουμένης προφοράς, εκμαθήσεως του γαλλικού αλφαβήτου. Καλλιγραφία, Ωδική, 
Γυμναστική. Στην Ε΄ τάξη διδάσκονται: Θρησκευτικά: Εκ της Ορθοδόξου Χριστιανικής 
Κατηχήσεως Σεργίου Σεργιάδου εδιδάχθησαν τα εξής: Τι λέγεται κατήχησις, τι Θρησκεία, 
που περιέχεται η διδασκαλία της χριστιανικής θρησκείας, τι λέγεται ιερά παράδοσις και πως 
διαιρείται η Αγία Γραφή. Το σύμβολον της πίστεως…, Αι οικουμενικαί σύνοδοι. Πως 
επιτυγχάνεται η σωτηρία και ο αγιασμός των πιστών δια του Ευαγγελίου, προσευχής και 
Μυστηρίων. Ελληνικά: Ανάγνωσις αισθητική και λογική μετ’ ερμηνείας και αναλύσεως του 
περιεχομένου και αποδόσεως αυτού υπό των μαθητών εν συνεχεί λόγω μετ’ εξαγωγής 
διαφόρων ηθικών συμπερασμάτων εκ του αναγνωστικού Α. Στερεού και Βασιλείου 
Μάνου...- Ποιήματα. Γραμματική. Ορθογραφικαί ασκήσεις. Συνθέσεις απλαί ανάλογαι της 
διαλεκτικής ικανότητος των μαθητών ήτοι περιγραφαί διαφόρων ζώων και φυτών. 
Αριθμητική: Εκ της Αριθμητικής Γ. Ν. Χατζηγεωργίου τεύχος Δ’, εδιδάχθησαν τα εξής: 
Εύρεσις της τιμής του δραμίου εις παράδες γνωστής ούσης της τιμής της οκάς εις γρόσια και 
τ’ ανάπαλιν. Εύρεσις των 100 μονάδων. Τροπή παράδων εις γρόσια και τ’ ανάπαλιν κατά 
διαφόρους τρόπους… Ποσόν, μέτρησις ποσού, μονάς και αριθμός, αι τέσσερεις πράξεις των 
ακεραίων μετά σχετικών προβλημάτων. Ιστορία: Περικλής. Αιτίαι και αφορμαί του 
Πελοποννησιακού πολέμου, Κλέων και Βρασίδας, Αλκιβιάδης και Νικίας, Σικελική 
εκστρατεία και τέλος αυτής, τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου και παράδοσις των 
Αθηνών. Σωκράτης. Διδασκαλία του Σωκράτους. Καταγωγή των Μακεδόνων και όρια της 
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Μακεδονίας, ο Φίλιππος βασιλεύς .Φυσική Πειραματική. Τουρκικά: Εκ του πρώτου τεύχους 
της σειράς αναγνωσμάτων Οσμάν Σεβκή. Γεωγραφία: Ορισμός και διαίρεσις της 
Γεωγραφίας, Φυσική Γεωγραφία. Ευρώπη και διαίρεσις αυτής. Τα κράτη της Χερσονήσου 
του Αίμου εν συντόμω. Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλλία και Γαλλία..., Φυσική Ιστορία: Ορισμός 
και διαίρεσις της Φυσικής Ιστορίας. Ζωολογία. Καλλιγραφία, Ωδική, Γυμναστική, Εργόχειρα: 
Προσκεφάλαια και μανδήλια επί λευκού υφάσματος με κέντημα χρωματιστόν επί καναβά. 
Στη Δ΄ τάξη διδάσκονται: Θρησκευτικά: Θέματα από την Καινή Διαθήκη. Ελληνικά: 
Ανάγνωσις λογική μετ’ ανάλυσιν εις ερμηνείαν των αναγινοσκωμένων εκ του αναγνωστικού 
Β. Μάνου και Α. Στερεού. Γραμματική. Εκ της γραμματικής Ι. Καλογεροπούλου και Ν. 
Λαναρά απ’ αρχής μέχρι των φωνηεντόληκτων ονομάτων. Ορθογραφικόν. Αριθμητική: 
Ορισμός της Αριθμητικής, ψηφία και αριθμοί... Αι τέσσαρες πράξεις των ακεραίων μετά 
σχετικών προβλημάτων. Γεωγραφία: Παράδοσις, σχολείον, οικία, συνοικία, χωρίον, 
κωμόπολις και πόλις. Ορίζων και άνεμοι, γη και μέρη αυτής, δήμος, υποδιοίκησις, διοίκησις, 
επαρχία, νομοί και κράτος, πολίτευμα, κλίμα, προϊόντα και θρησκεία, Ευρώπη, Ευρωπαϊκή 
Τουρκία…, Ιστορία: Λυκούργος, ο Λυκούργος νομοθέτης, οι νόμοι περί ανατροφής των 
παίδων, Σόλων νομοθέτης, Πεισίστρατος, Ελληνικαί αποικίαι, περί του Περσικού βασιλείου, 
Λεωνίδας, εκστρατεία του Ξέρξου, η εν Θερμοπύλαις μάχη. Φυσική Ιστορία: Άνθρωπος, 
Κύων, Γαλή, Ίππος, Βούς, Πρόβατον, Χοίρος, Κάμηλος, Λαγός... Τουρκικά: Εκ του 
αλφαβηταρίου Αχμέδ Τσεβάδ. Καλλιγραφία, Ωδική, Γυμναστική. Στη Γ΄ τάξη διδάσκονται: 
Θρησκευτικά: Προσευχαί- Θέματα από την Παλαιά Διαθήκη. Ελληνικά: Ανάγνωσις 
άπταιστος και λογική μετ’ αναλύσεως και ερμηνείας των δυσνόητων φράσεων και λέξεων 
επί του αναγνωστικού Βασιλείου Μάνου. Ποιήματα. Γραμματικά: Τα γράμματα και 
διαίρεσιν αυτών, τας διφθόγγους, τας συλλαβάς, τα πνεύματα, τους τόνους, τα μέρη του 
λόγου. Αριθμητική: Οι αριθμοί 1-1000. Ποικίλα προβλήματα του κοινού βίου προφορικά και 
γραπτά καθέτως λυόμενα. Ιστορία: Ηρακλής και Θησέας. Πατριδογραφία: παράδοσις, 
σχολείον, οικία, συνοικία, χωρίον, κωμόπολις και πόλις. Ορίζων και άνεμοι. Γη και μέρη της 
γης, δήμοι, υποκοινότητες, επαρχία, νομοί και κράτος. Προϊόντα και θρησκεία. Ωδική, 
Καλλιγραφία. Γυμναστική. Στη Β΄ τάξη διδάσκονται: Θρησκευτικά: Θέματα από την Παλαιά 
Διαθήκη. Ελληνικά: Εκ του Αναγνωστικού Αστέριου Στερεού και Βασιλείου Μάνου. 
Ποιήματα. Γραμματική: Ανάλυσις των προτάσεων εις λέξεις, των λέξεων εις συλλαβάς και 
των συλλαβών εις γράμματα και αντιστρόφως. Ορθογραφικόν. Απομνημόνευσις κατ’ οίκον, 
λέξεων εκ του Αναγνωστικού. Αριθμητική: Οι αριθμοί 1-100. Αρίθμησις ανιούσα και 
κατιούσα των 10 δεκάδων και γραφή αυτών. Πραγματογνωσία: Η ημέρα, ο ήλιος, τα 
χαράγματα, η ανατολή, η μεσημβρία, η εσπέρα, η δύσις, νίξ, σελήνη, άστρα. Η κατά τον 
χειμώνα όψις της φύσεως, εορταί της εποχής ταύτης, του Αγ. Νικολάου, Αγ. Σπυρίδωνος, τα 
Χριστούγεννα, του Αγ. Βασιλείου, τα Θεοφάνεια, Αγ. Ιωάννου. Στην Α΄ τάξη διδάσκονται: 
Θρησκευτικά: Εκ της Ιστορίας του Ιωσήφ... Ελληνικά: Επί δύο περίπου μηνών εγένοντο η 
ονομασία των μαθητών και διάφορα σχετικά και ασκήσεις προς εξάσκησιν της γλώσσης, 
εκμάθησις των 24 γραμμάτων. Αριθμητική: Αισθητοποίησις της αξίας εκάστου αριθμού (1-5 
πρώτον και 1-10 μετά) γραπτή παράστασις αυτών δια (στιγμών, γραμμών, σταυρών κ.λ.π.) 
γραφή των αραβικών αριθμών. Πραγματογνωσία: Όνομα και επώνυμον των παιδίων, θέσις 
αυτών εν τη παραδόσει. Διάκρισις των παιδίων κατά φύλον (μαθητής, μαθήτρια), καθ’ 
ηλικίαν και ανάστημα... Η αίθουσα της παραδόσεως, τα μέρη αυτής και τα αντικείμενα, η 
θέσις ο αριθμός το σχήμα, το χρώμα, το μέγεθος η ύλη και η χρησιμότης αυτών. Θύρα, 
θυρόφυλλα, κλειδωνιά, κλειδί, τοίχοι, παράθυρα, πάτωμα, έδρα, θρανία, κάθισμα, πίναξ, 
σπόγγος, κιμωλία, σάκκα, πλάκα, κονδύλι, μολυβδοκόνδυλον, πέννα, καλαμάρι, μελάνι, 
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τετράδιον, βιβλίον. Τα λοιπά μέρη του σχολείου. Πάτωμα, υπόγειον, ισόγειον, ανώγειον, 
στέγη» (Βιβλίον της διδασκομένης ύλης, 1911). 

Η προσεκτικότερη μελέτη του βιβλίου της ύλης οδηγεί στο συμπέρασμα της μεγάλης 
σημασίας που έδιναν οι διδάσκαλοι και οι διδασκάλισσες στην εκμάθηση της ελληνικής 
γλώσσας (με 51 ώρες διδασκαλίας το κάθε εξάμηνο), την Αριθμητική (με 15 ώρες 
διδασκαλίας) και τα Θρησκευτικά (με 14 ώρες). Εκτός από την ύλη που έπρεπε να 
διδαχθούν οι μαθητές με βάση το εγχειρίδιο του κάθε μαθήματος οι διδάσκαλοι και οι 
διδασκάλισσες πολλές φορές προσάρμοζαν την ύλη αυτή με βάση το πνευματικό επίπεδο 
των μαθητών αλλά και τις γεωφυσικές και οικονομικοπολιτικές συνθήκες της εποχής. Για 
παράδειγμα στο μάθημα της Πατριδογραφίας της τρίτης τάξης το δεύτερο εξάμηνο του 
σχολικού έτους 1911-1912 ο διδάσκαλος Γ. Σταύρου αναφέρθηκε στον γεωγραφικό χώρο, 
στη διοίκηση αλλά και στην ευρύτερη περιοχή που υπαγόταν το χωριό της Βυσσώκας για να 
έχουν οι μαθητές μια ολοκληρωμένη άποψη για την πολιτική και γεωγραφική θέση του 
τόπου τους. Οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων αυξάνονταν σε κάθε τάξη ξεκινώντας 
από 19 ώρες που είχε η πρώτη τάξη και αυξάνονταν στην πέμπτη και έκτη τάξη σε 33 και 37 
ώρες αντίστοιχα. Σημαντικό στοιχείο του προγράμματος αποτελεί και η διδασκαλία της 
τουρκικής γλώσσας με 24 ώρες διδασκαλίας για το σχολικό έτος 1911-1912, ενώ το ίδιο 
έτος διδασκόταν και δεύτερη ξένη γλώσσα: τα Γαλλικά με τέσσερις ώρες διδασκαλίας. Η 
διδασκαλία των Γαλλικών γινόταν και στις Αστικές σχολές αρρένων της Αρχιεπισκοπής 
Κωνσταντινούπολης την ίδια περίοδο. Ωστόσο σχεδόν όμοιο είναι το πρόγραμμα της 
Αστικής σχολής Βυσσώκας με το πρόγραμμα της Αστικής σχολής Βασιλικών εκτός από το 
μάθημα της Γεωμετρίας που δεν προβλεπόταν στο πρόγραμμα των Βασιλικών. Ομοιότητες 
υπάρχουν και στις ώρες διδασκαλίας του κάθε μαθήματος καθώς και στις ώρες 
διδασκαλίας σε κάθε τάξη. Υπήρχε επομένως ένα πρόγραμμα διδαχθείσας ύλης 
προτεινόμενο στα μεγάλα κέντρα με έντονο το ελληνικό στοιχείο, τα οποία προσπαθούσαν 
να προσαρμόσουν το πρόγραμμα αυτό με βάση τις πολιτικές και οικονομικοκοινωνικές 
παραμέτρους της εποχής. 

 
Διάγραμμα 2: Ωρολόγιο πρόγραμμα Αστικής Σχολής Βυσσώκας 1911-1912 

 
 

Πέρα από τα εγχειρίδια των μαθημάτων στο βιβλίο ύλης καταγράφηκαν και οι 
διδάσκαλοι και οι διδασκάλισσες που δίδασκαν το κάθε μάθημα σε κάθε τάξη. Είναι 
σημαντικό να δούμε πως μοιράζονταν τα μαθήματα οι διδάσκαλοι και οι διδασκάλισσες. 
Μία παρατήρηση είναι ότι ο διευθυντής της Αστικής σχολής Βυσσώκας Γρηγορίου το 
σχολικό έτος 1910-1911 είχε λιγότερες ώρες διδασκαλίας σε σχέση με τους υπόλοιπους 
διδασκάλους και διδασκάλισσες, ενώ προτίμησε τη διδασκαλία βασικών μαθημάτων της 
τελευταίας τάξης της Εης και λίγες ώρες της Αης τάξης. Η μειωμένη συμμετοχή των 
διευθυντών στη διδασκαλία των μαθημάτων ίσως να οφειλόταν και στις αρμοδιότητες που 
είχαν για θέματα που αφορούσαν στη λειτουργία του σχολείου. Σε μία άλλη παρατήρηση 
θα μπορούσαμε να πούμε ότι διδάσκαλοι που αναλάμβαναν τη διδασκαλία θεωρητικών 
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μαθημάτων (όπως ελληνικά, ιστορία κ.λ.π.) δεν δίδασκαν παράλληλα και πρακτικά 
μαθήματα (όπως αριθμητική, φυσική πειραματική κ.λπ.), εκτός από τους διευθυντές που 
αναλάμβαναν σχεδόν ολόκληρο το πρόγραμμα της τελευταίας τάξης της σχολής. 

 
Διάγραμμα 3: Ώρες διδασκαλίας των Αστικών Σχολών σε κάθε τάξη 

 
 
5. Συμπεράσματα 
Η καταγραφή της διδαχθείσας ύλης αποδεικνύει ότι τα ιδιότυπα αυτά προγράμματα 
υπαγορεύονται από τελείως διαφορετική λογική από εκείνη των σύγχρονων Αναλυτικών 
Προγραμμάτων. Αν στόχος των τελευταίων αποτελεί ο προγραμματισμός του χρόνου και ο 
προκαθορισμός των διάφορων φάσεων του διδακτικού έργου με παράλληλη ιεράρχηση 
των προτεραιοτήτων και σαφή προκαθορισμό των στόχων, η καταγραφή της διδαχθείσης 
ύλης στο κοινοτικό σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι μια μεθύστερη, 
γραφειοκρατικού χαρακτήρα, υποχρέωση των διδασκόντων. Αυτή εντάσσεται στο 
γενικότερο κλίμα της κοινωνικής προβολής του σχολείου και καλλιεργεί την εντύπωση του 
διαρκούς ελέγχου των τεκταινόμενων από την ηγεσία του σχολείου και τους εντεταλμένους 
φορείς της κάθε κοινότητας. Τα προσωποκεντρικά όμως αυτά προγράμματα, από τα οποία 
ελλείπουν παντελώς τόσο οι μεθοδολογικές οδηγίες όσο και η αναφορά σε γενικούς ή 
επιμέρους σκοπούς διδασκαλίας, αποτελούν αξιόλογο υλικό για τον ιστορικό. 

Ένα ενιαίο πρόγραμμα σπουδών και η κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού, όπως 
και διάφοροι κανονισμοί που διέπουν τη λειτουργία ενός σχολείου δεν μπορούν να 
εφαρμοστούν σε όλες τις κοινότητες εξαιτίας και των ιδιαιτεροτήτων τους. Για παράδειγμα, 
η κοινωνικο-οικονομική προέλευση των μαθητών και μαθητριών καθορίζει τη φοίτησή τους 
ή όχι στη σχολή έως το τέλος του σχολικού έτους, αλλά και τις ημερομηνίες των ενιαύσιων 
εξετάσεων. Τα θέματα της διδαχθείσης ύλης παραμένουν τα ίδια στα γενικά μαθήματα και 
εξειδικεύονται σε επιμέρους μαθήματα, όπως η Πατριδογραφία με βάση τις ιδιαιτερότητες 
και τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες του κάθε τόπου. Φαίνεται επίσης καθαρά η 
εκπαιδευτική επιρροή της Θεσσαλονίκης αφού αποτελεί σπουδαίο εκπαιδευτικό κέντρο της 
εποχής κυρίως όσον αφορά στην επιλογή διδακτικών εγχειριδίων που γράφονται από 
εκπαιδευτικούς της πόλης. Επίσης και τα δύο σχολεία των Βασιλικών και της Βυσσώκας 
(Όσσας) επιλέγουν διδακτικά εγχειρίδια από αυτά που εγκρίνει η Πατριαρχική 
Εκπαιδευτική Επιτροπή με αποκλίσεις κυρίως σε εγχειρίδια που σχετίζονται με την τοπική 
κοινωνία, όπως για παράδειγμα το εγχειρίδιο της Γεωγραφίας. Συγκρίνοντας τα 
προγράμματα διδαχθείσας ύλης στην Αστική Σχολή Βασιλικών και στην Αστική Σχολή 
Βυσσώκας, παρατηρούμε πως στα γενικά μαθήματα όλων των τάξεων διδάσκεται η ίδια 
ύλη σε γενικές γραμμές, ενώ διαφοροποιείται σε ειδικότερα μαθήματα όπως αυτό της 
Πατριδογραφίας και της Πραγματογνωσίας, όπου οι μαθητές διδάσκονται για την ιστορία, 
τον γεωφυσικό χαρακτήρα και την οικονομία του τόπου τους, αλλά ακόμα και τη λειτουργία 
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του σχολείου τους σε μικροεπίπεδο. Επίσης, πέρα από το μάθημα των Τουρκικών, στο 
μάθημα της Αριθμητικής αξίζει να παρατηρήσουμε πως οι μαθητές μαθαίνουν να γράφουν 
τους αραβικούς αριθμούς καθώς και τις υποδιαιρέσεις του οθωμανικού νομίσματος για 
λόγους πρακτικούς, αφού την περίοδο αυτή οι κοινότητες αυτές ανήκουν στο οθωμανικό 
κράτος. 

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη συγκριτική παράθεση των μεγεθών «σχολικό 
έτος», συνολικός αριθμός «διδασκόντων», τάξη, αριθμός διδαχθέντων μαθημάτων είναι 
εύγλωττα. Τα στοιχεία οδηγούν στο συμπέρασμα ότι αύξηση του αριθμού διδασκόντων 
συνεπάγεται και αύξηση του αριθμού των γνωστικών αντικειμένων και αντίστροφα. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις τα ευθέως ανάλογα μεγέθη «συνολικός αριθμός διδασκόντων» και 
«αριθμός διδαχθέντων μαθημάτων» επηρεάζονται από μεταβλητές όπως η μείωση του 
αριθμού των τάξεων και η απασχόληση αυτού του περιορισμένου έστω αριθμού 
διδασκόντων σε όσες απέμειναν. Με τον τρόπο αυτό ενώ οι διδάσκοντες μειώνονται, τα 
γνωστικά αντικείμενα αυξάνονται. Άλλη μεταβλητή που επηρεάζει τόσο τον αριθμό όσο και 
το είδος των μαθημάτων που διδάσκονται είναι ο εκπαιδευτικός ως προσωπικότητα με 
συγκεκριμένα εφόδια, περιορισμένες αλλά και προσδιορισμένες δυνατότητες και 
προσωπικές επιλογές. Για παράδειγμα η έλλειψη φυσικού ή μαθηματικού από το σχολείο 
οδηγεί αναπόφευκτα στην κάλυψη του μαθήματος μέσα από συνδιδασκαλία των δύο 
πρώτων τάξεων, άρα στην ποιοτική τουλάχιστον υποβάθμισή του. Τέλος αυτό που μπορεί 
να τονιστεί μέσα από μία ποιοτική ανάλυση των στοιχείων των προγραμμάτων σπουδών 
αλλά και των διδακτικών εγχειριδίων είναι η στενή συνεργασία των κοινοτήτων με το 
ελεύθερο ελληνικό κράτος, και η έμφαση στην εθνική ιδέα καθώς και στους άξονες που την 
προσδιορίζουν δηλαδή, την ελληνική γλώσσα, τη θρησκεία και ιστορία.  
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Περίληψη 
Στο μέσον της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα η Ελληνική Πολιτεία αποφάσισε την εκπόνηση νέων 
Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών για τις τρεις τελευταίες τάξεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
(Λύκεια) της χώρας. Ως βασικός λόγος για τη συγκεκριμένη απόφαση δόθηκε η γνωστή, συμβατική ανάγκη: να 
συμπλέουν τα Αναλυτικά Προγραμμάτων Σπουδών με τις αλλαγές που έχουν συμβεί στις κοινωνικές, 
εκπαιδευτικές και επιστημονικές παραμέτρους πους επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Σε σχέση με τα 
Μαθηματικά η θεμελιώδης άποψη αφορούσε στην προσπάθεια να οδηγηθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες σε 
όλο και υψηλότερα επίπεδα εμβάθυνσης εννοιών και διαδικασιών. Πιο συγκεκριμένα, τώρα, για την 
Ευκλείδεια Γεωμετρία έπρεπε, επιπλέον, να συνυπολογιστεί η ισχυρή παράδοση που έχει η διδασκαλία της 
στην Ελλάδα, να αναδειχθεί η λειτουργικότητά της στην τριβή με την μαθηματική μεθοδολογία και να 
προβληθεί η συνεισφορά της στο Αριστοτέλειο πρότυπο οργάνωσης μιας επιστήμης. Με αυτά τα δεδομένα 
διαμορφώθηκε ένα Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ευκλείδειας Γεωμετρίας (για όλους 
τους μαθητές και τις μαθήτριες) (μάθημα Γενικής Παιδείας) που παρακολουθούν τις δύο πρώτες τάξεις του 
τελευταίου σταδίου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α΄ και Β΄ Λυκείου) στην Ελλάδα. Πρωταρχική επιδίωξη 
για τη συγκεκριμένη διαμόρφωση ήταν να αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία ευσύνοπτου και περιεκτικού 
εγχειριδίου που θα υποστηρίζει τη διδασκαλία της Ευκλείδειας Γεωμετρίας στις Ελληνικές σχολικές τάξεις στις 
οποίες απευθύνεται. 
 
Λέξεις-κλειδιά: Ευκλείδεια Γεωμετρία, Πρόγραμμα Σπουδών, Λύκειο. 
 
1. Εισαγωγή 
Είναι προφανές πως κάθε φορά που υπάρχει πρόταση εκπαιδευτικής διαδικασίας, υπάρχει 
και Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ). Όταν, π.χ., ο Πλάτων (Πολιτεία15, Νόμοι16) ή ο Αριστοτέλης 
(Πολιτικά17, Ηθικά Νικομάχεια18) καταθέτουν τις απόψεις τους για την παιδεία, ουσιαστικά, 
προτείνουν δομές και ΠΣ. Το ίδιο απαντούμε και στα Μεσαιωνικά Πανεπιστήμια με το 
trivium και το quadrivium19. 

                                                           
15 404b, 410c, 522c 
16 794b, 817e 
17 1335b, 1337a 
18 1332a, 1448b5, 
19 Το trivium αποτελείται από τρία μαθήματα (γραμματική, λογική, ρητορική) και είναι το προπαρασκευαστικό 
του quadrivium που αποτελείται από τέσσερα μαθήματα (αριθμητική, γεωμετρία, μουσική, αστρονομία). Η 
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Έτσι, τα ΠΣ ακόμα και αν είναι απλοί κατάλογοι των θεμάτων που πρέπει να διδαχθούν 
αποτελούν κομβικό σημείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επιπροσθέτως, τα ΠΣ που 
δομούνται με βάση μαθησιακά αποτελέσματα -δίνουν, δηλαδή, έμφαση στο τι πρέπει να 
γνωρίζουν τα εκπαιδευόμενα άτομα- προσφέρουν ένα σημαντικό εργαλείο διευκόλυνσης 
των εκπαιδευτικών. Σε κάθε περίπτωση, τα ΠΣ οροθετούν και προσδιορίζουν το μέρος της 
γνώσης που καλούνται να πραγματευτούν οι εκπαιδευτικοί με το ακροατήριό τους κατά τη 
διδασκαλία των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων. Μάλιστα, τα ΠΣ των ημερών μας 
επιχειρούν τις οροθεσίες και τους προσδιορισμούς που αναφέραμε, ουσιαστικά, 
προσπαθώντας να απαντήσουν στα δύο επόμενα ερωτήματα: (α) Ποια γνώση θα 
προσφέρει το σχολείο; (β) Πώς θα προσφέρει αυτή τη γνώση το σχολείο; 

Η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα καθώς και η ακολουθητέα οργανωτική δομή για 
την παρεχομένη γνώση είναι -ή, τουλάχιστον, πρέπει να είναι- πρωτίστως διεπιστημονική 
και εντέλει πολιτική. Εκτός, δηλαδή, από το επιστημονικό υπόβαθρο του προς διδασκαλία 
αντικειμένου και την ιστορική εξέλιξη της διαμόρφωσής του, χρειάζονται δεδομένα από 
τους χώρους της Φιλοσοφίας, της Ψυχολογίας, της Κοινωνιολογίας -ενγένει της Διδακτικής. 
Τα προηγούμενα συνέχονται -ή, τουλάχιστον, οφείλουν να συνέχονται- με πολιτικά 
επεξεργασμένες θέσεις για το τι είναι γνώση, πώς προσκτάται αυτή η γνώση και, 
ιδιαιτέρως, ποιος είναι ο προορισμός της εκπαίδευσης των πολιτών. 

Με δεδομένες λοιπόν, τις προαναφερθείσες παραμέτρους που επιδρούν στη δημιουργία 
των ΠΣ καθίσταται σαφής η πολυμορφία που εμφανίζουν τα ΠΣ τόσο διαχρονικά όσο και 
συγχρονικά. Είναι αναμενόμενο, π.χ., να διαφοροποιούνται με το χρόνο θεωρητικές και 
επιστημονικές απόψεις. Επίσης, οι πολιτικές θέσεις που συνεισφέρουν καταλυτικά στη 
δημιουργία της κατευθυντήριας συνιστώσας των ΠΣ μεταβάλλονται όχι μόνο με το 
πέρασμα των ετών -και μάλιστα ταχύτερα από τις επιστημονικές και θεωρητικές- αλλά και 
τοπικά, αφού επηρεάζονται από τοπικές συνθήκες και συνήθειες, αλλά και λογής άλλους 
ευμετάβλητους παράγοντες της ρέουσας πολιτικής όπως είναι π.χ., το σύστημα 
διακυβέρνησης, οι πολιτικές πλειοψηφίες και μειοψηφίες, η οικονομική κατάσταση κ.λπ. 

Έτσι, λοιπόν, στις ημέρες μας, σε κάθε ΠΣ παρουσιάζεται μια πρόταση για την 
οργανωτική δομή και τις βασικές αρχές επιτέλεσης της διδακτικής πράξης. Σε αυτό το 
πλαίσιο επιχειρείται, στην παρούσα εργασία, αρχικά μία σύντομη ιστορική ανασκόπηση 
των ΠΣ γενικά και της Ευκλείδειας Γεωμετρίας ειδικότερα, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζεται 
ο τρόπος που διαμορφώθηκε ένα νέο ΠΣ για τη διδασκαλία της Ευκλείδειας Γεωμετρίας στα 
Ελληνικά Λύκεια των αρχών του 21ου αιώνα. 
 
2. [Αναλυτικά] Προγράμματα Σπουδών 
Η θεωρία και η πράξη του σχεδιασμού των ΠΣ έχει αναπτυχθεί τα τελευταία 70 χρόνια ως 
ένας ιδιαίτερος κλάδος στον ευρύτερο χώρο των Εκπαιδευτικών Σπουδών, ο οποίος, και με 
όσα αναφέραμε προηγουμένως, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως διεπιστημονικός. 

Στα Ελληνικά ο όρος [Αναλυτικό] Πρόγραμμα Σπουδών ([Α]ΠΣ) αποτελεί μετάφραση της 
έννοιας curriculum την οποία συναντάμε στη διεθνή βιβλιογραφία. Η Λατινική λέξη 
curriculum προέρχεται από το curro (τρέχω, ρέω, εκτείνομαι) και σημαίνει δρόμος, στάδιο 
(Κουμανούδης, 1884). Η τελευταία έννοια οδηγεί, μάλλον, στο να θεωρείται ότι το 
curriculum υποδηλώνει μια κυκλική διάταξη περιοχών μελέτης: π.χ., ο Αφράτης (2007) 
θεωρεί ότι το curriculum στη συγκεκριμένη περίπτωση σημαίνει «κύκλος σε στάδια» και 

                                                                                                                                                                                     
επιτυχής αποφοίτηση του quadrivium ήταν προϋπόθεση για τη σοβαρή μελέτη της Φιλοσοφίας και της 
Θεολογίας. 
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«κύκλο μελέτης, κύκλο σπουδών»20. Επίσης, στα Ελληνικά χρησιμοποιούνται χωρίς καμμία 
διάκριση οι όροι ΠΣ και [Α]ΠΣ21 εξ ου και η χρήση της αγκύλης στη δεύτερη ορολογία.  

Παρά ταύτα, ο ελληνικός όρος «αναλυτικό πρόγραμμα» εμπεριέχει τις έννοιες 
«πρόγραμμα» και «αναλυτικό». Στα χαρακτηριστικά, τώρα, του όρου «πρόγραμμα» 
διακρίνουμε το σχεδιασμό και την εσωτερική οργάνωση, δηλαδή την επιλογή κάποιων 
θεμάτων με στόχο την επίτευξη συγκεκριμένου σκοπού. Από την άλλη μεριά, ο όρος 
«αναλυτικό» οδηγεί στο περιεχόμενο του [Α]ΠΣ, καθώς και στις οδηγίες και στις 
δραστηριότητες που προτείνει το [Α]ΠΣ σε κάθε θέμα, για να επιτευχθούν οι στόχοι που 
έχουν τεθεί. Εντούτοις, η βιβλιογραφία επιχειρεί να υποστηρίξει ότι το [Α]ΠΣ πέρα από ένα 
σύνολο οδηγιών, μπορεί να αποτελέσει εργαλείο μελέτης και καταγραφής αυτών που 
πραγματικά συμβαίνουν στο σχολείο: στο σχολείο επιτελούνται δραστηριότητες που είναι 
σαφώς επηρεασμένες από τις εμπειρίες που αποκτούν τα παιδιά λόγω εφαρμογής των 
επισήμων [Α]ΠΣ, αλλά και των ατύπων-λανθανόντων [Α]ΠΣ22 (Stenhouse, 1975∙ 
Κουλουμπαρίτση, 2003). 

Σε κάθε περίπτωση, το [Α]ΠΣ ενός γνωστικού αντικειμένου οφείλει, εκτός των άλλων, να 
απαντά και στα ερωτήματα: ποια ύλη θα διδαχθεί, για ποιο σκοπό θα διδαχθεί, σε ποια 
τάξη θα διδαχθεί, με ποια σειρά θα διδαχθεί και τέλος, αλλά πάνω απ' όλα, ποιες γνώσεις 
είναι απαραίτητο να κατακτήσουν οι εκπαιδευόμενοι μέσα από την εμπλοκή τους ως 
κοινωνοί του συγκεκριμένου [Α]ΠΣ. Στην Ελλάδα, τα [Α]ΠΣ δημοσιεύονταν και συνεχίζουν 
να δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Όμως, η πρόσβαση σε φύλλο της 
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) ήταν, μέχρι πρόσφατα, περιορισμένη23. Αυτή η 
περιορισμένη δυνατότητα πρόσβασης σε ΦΕΚ αφενός και η εύκολη απόκτηση των σχολικών 
εγχειριδίων αφετέρου, οδήγησαν για πολλά χρόνια την εκπαιδευτική κοινότητα να 
παραμερίζει τα [Α]ΠΣ και να εστιάζει στα σχολικά εγχειρίδια. Άλλωστε, τα σχολικά 
εγχειρίδια σε πολύ μεγάλο βαθμό συγκεκριμενοποιούν το περιεχόμενο του αναλυτικού 
προγράμματος και αποτελούν, όπως και τα [Α]ΠΣ, συνιστώσα των προδιαγραφών της 
επίσημης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Βεβαίως, εκτός από τα σχολικά εγχειρίδια και τα 
[Α]ΠΣ, οι προδιαγραφές της επίσημης εκπαιδευτικής διαδικασίας διαμορφώνονται και από 
την τρίτη συνιστώσα∙ την κανονιστική: η Πολιτεία με κανονιστικά κείμενα (νόμοι, προεδρικά 

                                                           
20 Στο λεξικό, πάντως, του Κουμανούδη (1884) για το curriculum βρίσκουμε ότι εκτός από το ακόμα 
χρησιμοποιούμενο curriculum vitæ (ο του βίου χρόνος) υπάρχουν και τα curriculum laudis (ο περί του επαίνου 
δρόμος) και curriculum mentis (η του νου παλαίστρα) με το τελευταίο να επιδέχεται εννοιολογική συνάφεια 
με ό,τι σήμερα θεωρούμε ως curriculum. 
21 Ακόμα, στην ελληνική εκπαιδευτική καθημερινότητα, δόκιμος θεωρείται και ο όρος «Αναλυτικό 
Πρόγραμμα». 
22 Η προσπάθεια να εφαρμοστεί το ίδιο [Α]ΠΣ σε όλα τα σχολεία αντιμάχεται με τις ποικίλες ιδιαιτερότητες 
καθενός σχολικού περιβάλλοντος. Οι μαθητές, π.χ., μπορεί να χρειαστεί να υιοθετήσουν στάσεις υποταγής 
προκειμένου να εξασφαλίσουν υψηλή βαθμολογία, ή να βρουν τρόπους για να ξεπεράσουν την ανία τους 
κατά τη διάρκεια μαθήματος, κ.λπ. Ακόμα, οι μαθητές μπορεί να διαμορφώσουν αξίες που απορρέουν και 
από την εφαρμογή των επισήμων διαδικασιών, όπως, π.χ., «επανάπαυση» στη αυθεντία του σχολικού 
εγχειριδίου ή πίστη στην ύπαρξη στεγανών μεταξύ των επιστημών κατ' αναλογία της διδασκαλίας των 
μαθημάτων. Όλο, λοιπόν, αυτό το πλέγμα συνηθειών, μεθόδων, συμπεριφορών που υπάρχει και 
δραστηριοποιείται παράλληλα με το επίσημο [Α]ΠΣ, συγκροτεί ό,τι αποκαλείται στη βιβλιογραφία άτυπο ή 
λανθάνον [Α]ΠΣ. 
23 Μέχρι το 1994 τα ΦΕΚ ήταν διαθέσιμα προς πώληση, μόνο, στην Αθήνα, από το Εθνικό Τυπογραφείο∙ μετά 
ιδρύθηκαν γραφεία πώλησης στις κατά τόπους Νομαρχίες. Το 1997 αρχίζει η ψηφιοποίηση των ΦΕΚ, αλλά η 
πρόσβαση είναι με συνδρομή. Από το 2010 οποιοδήποτε ΦΕΚ «είναι προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο και με 
ηλεκτρονικά μέσα» (5ο άρθρο, 4η παράγραφος, του νόμου 3861/2010, γνωστού με την επωνυμία «Πρόγραμμα 
Διαύγεια»).  
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διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι, κ.λπ.) θέτει όρους και ρυθμίζει λειτουργίες 
της συντελουμένης εκπαίδευσης. 
 
3. Προγράμματα Σπουδών της Ευκλείδειας Γεωμετρίας 
Στην Ελλάδα φαίνεται ότι η διδασκαλία της Ευκλείδειας Γεωμετρίας οφείλεται σε 
παραδοσιακούς λόγους. Δεν είναι, τυχαίο, π.χ., ότι η διδασκαλία της Ευκλείδειας 
Γεωμετρίας δεν υπερκεράστηκε από την εισδοχή, και στην Ελλάδα, των Νέων 
Μαθηματικών. Στην Ελλάδα, δηλαδή, παράλληλα με στοιχεία Θεωρίας Συνόλων, 
Μαθηματικής Λογικής, Αλγεβρικών Δομών, διδασκόταν και η Ευκλείδεια Γεωμετρία. 
Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι, στη χώρα μας, η Ευκλείδεια Γεωμετρία ήταν εξεταζόμενο 
μάθημα των εισαγωγικών εξετάσεων για το Πανεπιστήμιο από 1927 που ξεκίνησαν αυτές οι 
εξετάσεις έως και το έτος 1979. Πάντως, σήμερα η Ευκλείδεια Γεωμετρία έχει περιοριστεί ή 
έχει εκλείψει από τα προγράμματα σπουδών διαφόρων χωρών, ενώ στη χώρα μας, παρότι 
παραμένει ως ανεξάρτητο μάθημα στο Λύκειο, έχει υποβαθμισθεί με αποτέλεσμα να έχει 
χάσει την παιδαγωγική και πολιτιστική του αξία. 

Ως γνωστικό αντικείμενο η Θεωρητική Γεωμετρία εμφανίζεται στις αρχές του 19ου αιώνα. 
Η ύλη περιλαμβάνει ορισμούς και αξιωματική θεμελίωση και στηρίζεται στο έργο του 
Legendre με τίτλο «Στοιχεία Γεωμετρίας» που εκδόθηκε, για πρώτη φορά, το 1794. Όμως, οι 
κριτικές στάσεις για την αξιωματική θεμελίωση και η αποδεικτική γεωμετρία που 
εγκαθιδρύθηκε με την Λεζάντρεια άποψη ξεπέρασαν, κατά πολύ, τα συνήθως συμβαίνοντα: 
εξελίχθησαν σε αντιπαραθέσεις και, μάλιστα, διεθνείς. Οι εν λόγω αντιπαραθέσεις 
οδήγησαν σε μεταρρυθμίσεις στη διδασκαλία των Μαθηματικών και αναμόρφωση της 
σχολικής Γεωμετρίας, καθώς και στη μείωση του χρόνου διδασκαλίας της. 

Οι αλλαγές αυτές θα επηρεάσουν και την Ελλάδα: τα Μαθηματικά που θα διδάσκονταν 
στο σχολείο ανανεώθηκαν, διατηρώντας όμως την πρωτοκαθεδρία της Γεωμετρίας. Έτσι, 
σύμφωνα με [Α]ΠΣ του έτους 1969 ο πρώτος σκοπός, από τους τρεις24, του μαθήματος των 
Μαθηματικών για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ήταν «η διέγερσις και συνειδητοποίησις 
του A PRIORI25 γεωμετρικού εφοδίου του ανθρωπίνου πνεύματος με βάσιν τα εκ της 
εμπειρίας προβαλλόμενα γεωμετρικά προβλήματα και ειδικώτερον ή ακριβής αντίληψις 
των ιδιοτήτων των γεωμετρικών σχημάτων και των μεταξύ αυτών σχέσεων» (Βασιλικόν 
Διάταγμα 723/1969, Περί των ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων των μαθημάτων 
των σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως). Κατά το ίδιο [Α]ΠΣ η διδασκαλία της Θεωρητικής 
Γεωμετρίας ξεκινά στην Γ’ Γυμνασίου, ενώ το συνοδευτικό σχολικό εγχειρίδιο (Ιωαννίδης, 
1969) είναι προσανατολισμένο στις απόψεις του Hilbert για την Γεωμετρία.  

Στη συνέχεια παρατηρείται εκ νέου αλλαγή του πλαισίου λόγω α) του διαχωρισμού της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Γυμνάσιο και Λύκειο και β) των αλλαγών στο σύστημα 
εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (νόμος 309/1976). Με τις αλλαγές περιορίζεται η 
διδασκαλία της Θεωρητικής Γεωμετρίας στο Λύκειο26 χωρίς να παρατίθενται σκοποί για το 
συγκεκριμένο μάθημα27, όπως συμβαίνει με άλλα μαθήματα (Νόμος 373/1978).  
                                                           
24 Ο δεύτερος αφορούσε στην εκμάθηση «τρόπων αριθμητικού λογισμού» και ο τρίτος στην άσκηση των 
μαθητών «εις την διατύπωσιν των πάσης φύσεως σκέψεών τους (η επισήμανση είναι επιπρόσθετη) ... και εις 
την απόδειξιν αυτών κατά το μαθηματικόν υπόδειγμα» 
25 Η κεφαλογράμματος γραφή είναι του κειμένου. 
26 Ο τέταρτος από τους πέντε (5) σκοπούς του μαθήματος των Μαθηματικών για το Γυμνάσιο είναι «να 
εισαγάγει το μαθητή στη διαδικασία της μαθηματικής απόδειξης» και ο πέμπτος «να φέρει σε επαφή το 
μαθητή με ποικίλα θέματα εφαρμοσμένων Μαθηματικών» (Προεδρικόν Διάταγμα 831/1977, Περί ωρολογίου 
προγράμματος του Ημερησίου Γυμνασίου και αναλυτικού προγράμματος των Α΄ και Β΄ τάξεων αυτού.) 
27 Δεν παρατίθενται σκοποί ούτε, γενικότερα, για το μάθημα των Μαθηματικών.  
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Η επόμενη αλλαγή είναι το 1984 όπου στους γενικούς σκοπούς του μαθήματος των 
Μαθηματικών στο Λύκειο αναφέρεται «η μύηση στη μαθηματική αποδεικτική διαδικασία» 
ενώ ο τρίτος από τους τέσσερεις ειδικότερους στόχους είναι «να μυήσει και να εξοικειώσει 
το μαθητή στη μέθοδο διδασκαλίας της μαθηματικής αποδείξεως και να του αναπτύξει 
"μαθηματική σκέψη"» (Προεδρικό Διάταγμα 91/1984, Ωρολόγιο και Αναλυτικό Πρόγραμμα 
Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως). Παρά ταύτα, ούτε στο προαναφερθέν Προεδρικό 
Διάταγμα υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά για τους σκοπούς της Γεωμετρίας.  

Στην αρχή, τώρα, της τελευταίας δεκαετίας του 20ού αιώνα κυκλοφορούν από τον 
Οργανισμό Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων δύο εγχειρίδια για τη διδασκαλία της Γεωμετρία 
στο Λύκειο: για την Α΄ τάξη το Αλιμπινίσης, Δημάκος, Εξαρχάκος, Κοντογιάννης, και 
Τασσόπουλος (1990), ενώ για την Β΄ τάξη το Αλιμπινίσης, Δημάκος, Δρακόπουλος, 
Κυριαζής, και Τασσόπουλος (1991). Σε αυτά τα σχολικά εγχειρίδια παρατηρείται η εξής 
διαφοροποίηση: εγκαταλείπεται η μέχρι τότε ακολουθημένη αξιωματική θεμελίωση -ένας 
συνδυασμός Ευκλειδείων, Λεζαντριανών και Χιλμπερτιανών στοιχείων- και υιοθετείται το 
αξιωματικό σύστημα του Pogorelov. Έτσι, στα αξιώματα συγκαταλέγεται το «αν τρία 
διαφορετικά σημεία ανήκουν σε ευθεία, τότε μόνο βρίσκεται μεταξύ των άλλων» 
(Αλιμπινίσης κ.ά., 1990), όπως και το ότι «κάθε τμήμα έχει μοναδικό μήκος ... [που] είναι 
ίσο με το άθροισμα των μηκών των τμημάτων στα οποία αυτό διαιρείται από οποιοδήποτε 
σημείο» (Αλιμπινίσης κ.ά., 1990). Επίσης, για πρώτη φορά, στα αξιώματα της Ευκλείδειας 
Γεωμετρίας είχε συμπεριληφθεί και κριτήριο ισότητας τριγώνων: «Αν δύο τρίγωνα έχουν 
δύο πλευρές ίσες μία προς μία και τις περιεχόμενες σ' αυτές γωνίες ίσες, τότε τα τρίγωνα 
είναι ίσα» (Αλιμπινίσης κ.ά., 1990). Το αξίωμα αυτό ακολουθούσε τον ορισμό της ισότητας 
των τριγώνων28 και συνοδευόταν από τη σημείωση πως είναι προτιμητέο από την, κατά 
Ευκλείδη απόδειξή του, η οποία «στηρίζεται στην παραδοχή ότι τα ίσα τρίγωνα μπορούν να 
συμπέσουν με κατάλληλη τοποθέτηση του ενός επί του άλλου» (Αλιμπινίσης κ.ά., 1990). Εν 
τω μεταξύ, του υπό συζήτηση αξιώματος, έχουν προηγηθεί αποδείξεις, όπως ότι «κάθε 
ευθύγραμμο τμήμα έχει ένα μόνο μέσο» ή ότι «κάθε γωνία έχει μοναδική διχοτόμο» 
(Αλιμπινίσης κ.ά., 1990). Τα ενλόγω σχολικά εγχειρίδια υποστηρίχθηκαν, αργότερα, και από 
[Α]ΠΣ (Προεδρικό Διάταγμα 198/1993, Τροποποίηση και συμπλήρωση ωρολογίων και 
αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις), αλλά, και πάλι, χωρίς καμμία αναφορά σε σκοπούς της Γεωμετρίας.  

Πάντως, μέχρι και το 1997 τα [Α]ΠΣ, τουλάχιστον των Μαθηματικών, είναι απολύτως, 
θεματοκεντρικά (υλικοκεντρικά): επιδιώκουν, κυρίως, τη μετάδοση πληροφοριών-γνώσεων 
επικεντρώνοντας στη διδακτέα ύλη.  

                                                           
28 «Δύο τρίγωνα λέγονται ίσα, αν και μόνο αν έχουν τις πλευρές τους ίσες μία προς μία και τις απέναντι των 
ίσων πλευρών γωνίες ίσες» (Αλιμπινίσης κ.ά., 1990). 
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Εικόνα 1. Απόσπασμα από το Προεδρικό Διάταγμα 91/1984 με ύλη Μαθηματικών 
 

 
 

Εικόνα 2. Απόσπασμα από το Προεδρικό Διάταγμα 91/1984 με ύλη Αγγλικών 
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Από τη σύγκριση των δύο αποσπασμάτων (Εικόνα 1, Εικόνα 2), που προέρχονται από το 
ίδιο Προεδρικό Διάταγμα, δικαιολογείται το «τουλάχιστον των Μαθηματικών» της 
προηγουμένης παραγράφου: Τα [Α]ΠΣ των Μαθηματικών (Εικόνα 1) εμφανίζονται ως 
θεματικοί κατάλογοι29 που διανθίζονται με την παράθεση σκοπών σε σύντομη εισαγωγική 
μορφή. Αντιθέτως, στην Εικόνα 2 διακρίνουμε καταγραφές στόχων και σκοπών. Πάντως, το 
συγκεκριμένο [Α]ΠΣ για τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας «ξεπερνά» την εποχή του 
μεταφέροντας στην Ελλάδα προχωρημένες συνήθειες στοχοκεντρικού προγράμματος. 
Μάλιστα, η εμφύτευση αυτών των προχωρημένων συνηθειών -στις οποίες πρέπει να 
συνυπολογίσουμε και την εξειδίκευση των ειδικών στόχων που ακολουθεί- συμπαρασύρει 
και την ορολογία: στο εν λόγω [Α]ΠΣ εκτός από το «ρηματικό μέρος της πρότασης» που 
εντοπίζεται και στην Εικόνα 2, υπάρχει και το «Noun Phrase (NP)» που εκφεύγουν, κατά 
πολύ των γνώσεων των εκπαιδευτικών εκείνης της εποχής.  

Το 1997, λοιπόν, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο καταρτίζει τα Ενιαία Πλαίσια 
Προγραμμάτων Σπουδών και είναι η πρώτη φορά που ένα [Α]ΠΣ Μαθηματικών 
συνοδεύεται από καταγραφή απόψεων30 και η διδασκαλία «οργανώνεται στη βάση μιας 
αρμονικής συνύπαρξης ενός σχεδιασμού κατάλληλων και πλούσιων δραστηριοτήτων και 
ενός προγραμματισμού μιας επιθυμητής τελικής συμπεριφοράς» και το παραδοτέο κείμενο 
να μορφοποιείται στο καθιερωμένο, πλέον, τρίστηλο: ύλη-στόχοι-δραστηριότητες 
(Υπουργική Απόφαση, Γ2/2861/12-05-1999, ΦΕΚ Β΄ 1342). 

Ακόμα, με το συγκεκριμένο [Α]ΠΣ γίνεται προσπάθεια να μετατεθεί το βάρος της 
σχολικής γεωμετρίας από την αξιωματική θεμελίωση στην αποδεικτική διαδικασία. Έτσι, 
στα δύο βιβλία που εκδίδονται και μορφοποιούν την άποψη αυτή31 τα αξιώματα 
καταγράφονται σε ιστορικά σημειώματα της εισαγωγής, σχολιάζονται με αναφορές σε 
εμπειρικές προσλαμβάνουσες των μαθητών και εκτός από το 5ο (αίτημα του Ευκλείδη) δεν 
χρησιμοποιούνται σε αποδεικτικές διαδικασίες. Πάντως, και με αυτό το [Α]ΠΣ δεν 
θεραπεύτηκε μία άλλη συγγενής ασθένεια της διδασκαλίας της Θεωρητικής Γεωμετρίας 
στην Ελλάδα: η αδυναμία ολοκλήρωσης της επισήμως προβλεπομένης ύλης. 

Τον Ιούλιο του 2014, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής δημοσίευσε «πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Μητρώου Ειδικών Επιστημόνων/ 

Εμπειρογνωμόνων» που θα εκπονούσαν [Α]ΠΣ καθώς και Οδηγούς για τον Εκπαιδευτικό 
των μαθημάτων του Γενικού Λυκείου32. Τα [Α]ΠΣ που εκπονήθηκαν με το συγκεκριμένο 
έργο δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ τον Ιανουάριο του 201533. Το [Α]ΠΣ για τη Γεωμετρία του 
Λυκείου, που ήταν μεταξύ των προαναφερθέντων [Α]ΠΣ, θα μας απασχολήσει ευθύς 
αμέσως. 

                                                           
29 Με αυτόν τον τρόπο, άλλωστε, καταγράφονται τα [Α]ΠΣ της πλειονότητας των μαθημάτων. 
30 π.χ., στο με ημερομηνία 21-12-1997 έγγραφο της Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και τίτλο «Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Μαθηματικών», 
περιέχονται ενότητες όπως, Θεωρητικό Υπόβαθρο για τη Μαθηματική Εκπαίδευση, Γενικοί Στόχοι της 
Μαθηματικής Εκπαίδευσης, Μεθοδολογικές Οδηγίες για τη Διδασκαλία, καθώς και Γενικοί Σκοποί της 
Διδασκαλίας των Μαθηματικών. 
31 Πρώτα εκδόθηκε το Θωμαΐδης, Ξένος, Παντελίδης, Πούλος και Στάμου (1999), που μετά αντικαταστάθηκε 
από το Αργυρόπουλος, Βλάμος, Κατσούλης, Μαρκάτης και Σίδερης (2001). 
32 Αρ. Πρωτ. 7948/28-07-2014, ΑΔΑ: 6ΦΗ7ΟΞΛΔ-ΘΓΡ, 2014 
33 Υπουργική Απόφαση 8622/Δ2/19-01-2015 στο ΦΕΚ 162 Β΄/2015. 
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4. Διαμόρφωση ενός Προγράμματος Σπουδών για τη διδασκαλία της Ευκλείδειας 
Γεωμετρίας 
Με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση ενός Προγράμματος Σπουδών για τη διδασκαλία της 
Ευκλείδειας Γεωμετρίας υιοθετήθηκαν συγκεκριμένες βασικές αρχές. Από αυτές τις αρχές 
κάποιες ήταν ήδη προσδιορισμένες από την Ελληνική Πολιτεία και από το Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ενώ άλλες ακολουθήθηκαν βάσει του υπάρχοντος πλαισίου. Πιο 
συγκεκριμένα, υιοθετήθηκαν οι γενικές οδηγίες για το [Α]ΠΣ όπως είχαν προσδιοριστεί από 
τους ειδικούς επιστήμονες αξιολόγησης στους οποίους το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής είχε αναθέσει το έργο της συγγραφής των σχετικών οδηγιών και ταυτόχρονα 
λήφθηκαν υπόψη οι ώρες που προβλέπονται για τη διδασκαλία της Ευκλείδειας Γεωμετρίας 
(50 κατ’ έτος). Επιπλέον, συνυπολογίστηκαν τόσο οι απόψεις και οι συνθήκες που 
επενεργούν, σήμερα, στη διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος καθώς και ο χρονικός 
ορίζοντας εφαρμογής του υπό διαμόρφωση [Α]ΠΣ. Σε κάθε περίπτωση, σταθερή αναφορά 
αποτελούσαν και οι γνώσεις που έχουν οι μαθητές από τις προηγούμενες τάξεις. 

Από την αφετηρία της ανάπτυξης του [Α]ΠΣ επιχειρήθηκε η Ευκλείδεια Γεωμετρία να 
εμφανιστεί με έναν τρόπο που αφενός θα υιοθετεί τη γενική φιλοσοφία του Ευκλείδη και 
αφετέρου θα προσιδιάζει στις σύγχρονες ανάγκες του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Η εν 
λόγω θέση κατατίθεται, προφανώς, με την επίγνωση ότι μια πλήρης αξιωματική θεμελίωση 
της Ευκλείδειας Γεωμετρίας είναι ανέφικτο να ενταχθεί σε [Α]ΠΣ Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Έτσι, το [Α]ΠΣ αρθρώθηκε ισορροπώντας μεταξύ παραδοσιακών αναφορών 
και χαρτογράφησης της οδού Ευκλείδεια Γεωμετρία-Αναλυτική Γεωμετρία-Απειροστικός 
Λογισμός, με έντονη προσπάθεια αποφυγής προκρούστειων τεχνικών. 

Γενικά επιδιώχθηκε να αναπτυχθεί ένα [Α]ΠΣ που θα μπορούσε, πρωτίστως, να προτείνει 
διδασκαλία της Ευκλείδειας Γεωμετρίας χωρίς τις καθιερωμένες, άνωθεν, επεμβατικές 
αφαιρέσεις, αλλά και να συνεισφέρει στη συγγραφή ενός λειτουργικού εγχειριδίου. Επίσης, 
επιλέχθηκαν επισημάνσεις με θέση για το απόσταγμα της διδασκαλίας του συγκεκριμένου 
μαθήματος, ενώ επιχειρήθηκαν συσχετισμοί με τη Φυσική και άλλες εφαρμογές από την 
καθημερινότητα. Ακόμα, εντοπίστηκαν σημεία κατάλληλα για ανάδειξη ιστορικών 
πληροφοριών, των οποίων η διάχυση να επιχειρείται στο πλαίσιο της διδασκαλίας και 
υποδείχθηκαν δραστηριότητες που προσφέρουν ευκαιρίες ενεργής εμπλοκής μαθητών στη 
διδακτική πράξη. 

Πάντως, οι στόχοι για τη διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος είναι οι δύο 
επόμενοι: 
• Η ανάδειξη της Μαθηματικής Απόδειξης ως συστοίχου χαρακτηριστικού ανθρωπίνων 

διαδικασιών: η Μαθηματική Απόδειξη δεν λειτουργεί μόνο στο πεδίο των 
Μαθηματικών, αλλά ενυπάρχει και σε διάφορες δραστηριότητες του ανθρωπίνου βίου, 
όπως, λόγου χάριν, σε πολιτικές επιχειρηματολογίες, σε δικανικά ζητήματα ή, ακόμα, σε 
συνήθεις διαλόγους της καθημερινότητας. Η Μαθηματική Απόδειξη, δηλαδή, ούτε 
αντιτίθεται ούτε συγκρούεται με «αποδείξεις» που απαντούν σε όλα αυτά, απλώς, 
έχοντας εκεί την ιστορική της απαρχή τις συστηματοποιεί δημιουργώντας πρότυπα. 

• Η παρουσίαση της Αξιωματικής Θεμελίωσης ως τρόπου οργάνωσης της ανθρώπινης 
γνώσης: όλη η επιστημονική σκέψη και παραγωγή, ουσιαστικά, στηρίζεται και 
ακολουθεί τις αρχές που έθεσαν ο Αριστοτέλης και ο Ευκλείδης. Μάλιστα, τα «Στοιχεία» 
του Ευκλείδη αποτέλεσαν το πρώτο και σημαντικό παράδειγμα εφαρμογής αυτών των 
αρχών σε έναν μεγάλο επιστημονικό κλάδο· τα Μαθηματικά. 
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Με βάση τον δεύτερο στόχο, έχει σημασία να διαφανεί και η ανάγκη συνεκτικότητας των 
«υλικών» που απαρτίζουν το σώμα των επιστημών και πιο συγκεκριμένα των 
Μαθηματικών. Έτσι, διαφαίνεται ότι τα Μαθηματικά όπως και όλες οι άλλες Επιστήμες 
προσβλέπουν σε συγκεκριμένους στόχους. Επομένως, τα Μαθηματικά δεν μπορεί να είναι 
κάποιες έννοιες, μερικά θεωρήματα και αρκετές ασκήσεις που ασύνδετα δεν συντείνουν 
πουθενά και «ὥσπερ λίθοι τε καὶ πλίνθοι καὶ ξύλα καὶ κέραμος ἀτάκτως μὲν ἐρριμμένα 
οὐδὲν χρήσιμά ἐστιν». 

Μαζί με αυτά επιδιώχθηκε εξοικείωση με την Στερεομετρία, η οποία με τη χρησιμότητα 
που παρουσιάζει τόσο στην καθημερινότητα όσο και σε διαφόρους επιστημονικούς 
κλάδους, θα μπορούσε, ενδεχομένως, να θεωρηθεί και ως η κατ’ εξοχήν «Εφαρμοσμένη 
Γεωμετρία». Έτσι, η διδασκαλία της Στερεομετρίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι 
σημαντικό να αποσκοπεί στην αντίληψη και Μαθηματική θεώρηση του χώρου στον όποιον 
ζούμε, υπάρχουμε και δημιουργούμε. Στην Στερεομετρία, με την οποίαν κλείνει ο Ευκλείδης 
τα «Στοιχεία», βρίσκεται και το, κατά πολλούς, επιστέγασμα της Γεωμετρίας του: η 
απόδειξη της ύπαρξης των πέντε κανονικών πολυέδρων, (τετραέδρου, κύβου, οκταέδρου, 
δωδεκαέδρου και εικοσαέδρου). Τα εν λόγω σώματα, γνωστά ως «Πλατωνικά Στερεά», 
αποτελούνται από τρίγωνα, τετράγωνα και πεντάγωνα και η ύπαρξή τους πιστοποιείται με 
την δυνατότητα κατασκευής τους ως εγγραψίμων σε σφαίρα: οι ακμές καθενός 
εκφράζονται συναρτήσει της ακτίνας περιγεγραμμένης σφαίρας. 

Θεωρήθηκε δόκιμο η διδακτική προσέγγιση των παραπάνω να υποβοηθείται, όπου είναι 
εφικτό, και με τη χρήση της τεχνολογίας: η χρήση των ΤΠΕ επιταχύνει μαθησιακές 
διαδικασίες και ωθεί τον μαθητή να εμπλακεί ενεργά στο μάθημα, να πειραματιστεί, να 
δημιουργήσει και να ελέγξει εικασίες. Προτείνονται, λοιπόν, πειραματισμοί σε περιβάλλον 
δυναμικής γεωμετρίας, εκεί όπου υπάρχει προστιθέμενη διδακτική και μαθησιακή αξία και, 
βεβαίως, όταν είναι λυσιτελές: όταν, δηλαδή, οι μαθητές θα είναι σε θέση να διατυπώνουν 
εικασίες και να διερευνούν υποθέσεις ακόμα και εκτός σχολικής τάξης. 

Ειδικότερα, η Γεωμετρία της Α΄ Λυκείου περιλαμβάνει έξι (6) κεφάλαια. Στο 1ο κεφάλαιο 
προσεγγίζονται οι Βασικές Αρχές της Ευκλείδειας Γεωμετρίας ως Αξιωματικού Συστήματος. 
Στο κεφάλαιο επιχειρείται η απόκτηση μιας πρώτης αντίληψης για την ιστορική εξέλιξη της 
Θεωρητικής Γεωμετρίας και για τη βεβαιότητα που εξασφαλίζει ο παραγωγικός 
συλλογισμός. Το 2ο κεφάλαιο εστιάζει στα Βασικά Γεωμετρικά Σχήματα, όπου επιδιώκεται η 
εξοικείωση με τις διάφορες αποδεικτικές διαδικασίες. Στο 3ο κεφάλαιο προσεγγίζονται οι 
Παράλληλες Ευθείες, όπου αναδεικνύεται ο θεμελιακός χαρακτήρας της Ευκλείδειας 
Γεωμετρίας και δημιουργούνται χρηστικά εργαλεία για την πραγμάτευση επομένων 
κεφαλαίων. Στο 4ο κεφάλαιο μελετώνται τα Τρίγωνα όπου προβάλλεται η διαδικασία 
αναγωγής προβλημάτων ισότητας ευθυγράμμων τμημάτων και γωνιών σε προβλήματα 
ισότητας τριγώνων. Το 5ο κεφάλαιο εστιάζει στα Παραλληλόγραμμα – Τραπέζια, όπου 
αναγνωρίζεται η αυθαιρεσία που διέπει ορισμούς και στοιχίσεις στα Μαθηματικά με το 
εξής παράδειγμα: τη θέση δοθέντος ορισμού καταλαμβάνει κριτήριο που έχει αποδειχθεί 
με αυτόν οπότε, ανασυντάσσονται συλλογισμοί και προτάσεις. Επιπροσθέτως, 
προσφέρεται η δυνατότητα να διατυπωθούν αρκετές προτάσεις επιδεκτικές σε έλεγχο 
μέσω αντιπαραδειγμάτων. Στο 6ο κεφάλαιο μελετώνται οι Ευθείες και τα Επίπεδα στο χώρο 
και ουσιαστικά πραγματοποιείται η μετάβαση από την Επιπεδομετρία στη Στερεομετρία με 
την αντιπαραβολή αξιωμάτων, ορισμών, εννοιών και ιδιοτήτων. 

Στη Γεωμετρία της Β΄ Λυκείου παρουσιάζονται θεωρήματα και προβλήματα που έχουν 
μεγάλη ιστορική και μαθηματική αξία. Αξιοποιείται η αναλυτική-συνθετική μέθοδος και 
επιχειρείται μία πρώτη επαφή με διαδικασίες Απειροστικού Λογισμού. Επιπλέον, με την 
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ανάγκη που υπάρχει στη στερεομετρία να απεικονίζονται σχήματα του χώρου στο επίπεδο, 
ασκείται η φαντασία. Ακόμα, πραγματοποιείται η μετάβαση από το ευθύγραμμο τμήμα στο 
εμβαδόν και από το εμβαδόν στον όγκο. Σε σχέση, τώρα, με την προηγούμενη χρονιά 
πληθαίνουν οι εφαρμογές που είναι χρήσιμες στην καθημερινότητα. Επίσης, μεγαλύτερο 
βάρος επωμίζονται τα ιστορικά σημειώματα, τα οποία, ούτε κι εδώ, είναι αποκομμένα από 
τη θεωρία, αλλά αναμιγνύονται με αυτήν προσφέροντας τη δυνατότητα να συγκρίνονται οι 
ιδέες του παρελθόντος με τις σημερινές. Ακόμα, οι παρουσιαζόμενες δυνατότητες για 
περισσότερες από μία αποδείξεις του ίδιου θεωρήματος, αναδεικνύουν ότι ο δρόμος για 
την αλήθεια δεν είναι μοναδικός. 

Πιο συγκεκριμένα, η Γεωμετρία της Β΄ Λυκείου περιλαμβάνει επτά (7) κεφάλαια. Στο 1ο 
κεφάλαιο προσεγγίζονται τα Εγγεγραμμένα σε Κύκλο Σχήματα. Με τον τρόπο αυτό 
αναδεικνύεται ότι οι εγγεγραμμένες γωνίες αποτελούν ένα επιπλέον εργαλείο σύγκρισης 
γωνιών ενώ παράλληλα, δίνουν τη δυνατότητα γεωμετρικών κατασκευών. Στο 2ο κεφάλαιο 
παρουσιάζονται οι Αναλογίες-Ομοιότητα, όπου προσεγγίζεται το Θεώρημα Θαλή και 
αναδεικνύονται οι εφαρμογές του. Ακόμα, εμφαίνεται ότι τα σχήματα εντάσσονται, μέσω 
της ομοιότητας, σε κατηγορίες ευρύτερες από εκείνες τις ισότητας. Το 3ο Κεφάλαιο εστιάζει 
στο Πυθαγόρειο Θεώρημα (και τις μετρικές σχέσεις). Στο κεφάλαιο αυτό αναδεικνύεται ότι 
το Πυθαγόρειο Θεώρημα, εκτός από την πρακτική του αξία στις μετρήσεις, κατέχει κεντρική 
θέση στα Μαθηματικά, αφού μέσα από αυτό ανακαλύφθηκαν οι άρρητοι αριθμοί. 
Επιπλέον, με το νόμο των συνημιτόνων και τις προβολές, επιχειρείται η σύνδεση με τη 
Φυσική (π.χ. έργο δύναμης, κανόνας του παραλληλογράμμου). Στο 4ο κεφάλαιο μελετώνται 
τα Εμβαδά Ευθυγράμμων Σχημάτων και προσεγγίζονται η έννοια του εμβαδού, που είναι 
στενά συνδεδεμένη με τη μέτρηση και βρίσκει πλήθος εφαρμογών και στην 
καθημερινότητα. Στο κεφάλαιο αυτό σημειώνεται η ευκαιρία να αποκτήσει 
αναπαραστατική υπόσταση το γινόμενο δύο ευθυγράμμων τμημάτων ως εμβαδόν 
παραλληλογράμμου. Από την άλλη μεριά, η έκφραση εμβαδών ως γινομένου ευθυγράμμων 
τμημάτων προσφέρει τη δυνατότητα να αναχθούν συγκρίσεις εμβαδών σε συγκρίσεις 
ευθυγράμμων τμημάτων. Στο 5ο κεφάλαιο προσεγγίζονται τα Κανονικά Πολύγωνα, όπου οι 
γεωμετρικές ιδιότητες των κανονικών πολυγώνων προετοιμάζουν το έδαφος για το 
θεωρητικό πρόβλημα της μέτρησης του κύκλου. Η μελέτη των κανονικών πολυγώνων 
συνδυάζεται με αναφορές στην καθημερινότητα, καθώς αυτά χρησιμοποιούνται όχι μόνο 
σε κατασκευές με αισθητική αξία (πλακοστρώσεις, ζωγραφική κ.λπ.), αλλά εμφανίζονται και 
στη φύση (κυψέλες μελισσών, φολίδες φιδιών κ.ά.). Το προτελευταίο κεφάλαιο εστιάζει 
στη Μέτρηση Κύκλου και πραγματοποιείται μια πρώτη επαφή με διαδικασίες ορίου και 
γνωριμία με τη μέθοδο της προσέγγισης που είναι μια από τις κεντρικές ιδέες των 
Μαθηματικών. Τέλος, στο 7ο κεφάλαιο προσεγγίζονται τα Στερεά Σχήματα και η Μέτρηση 
Στερεών που συντείνουν στα εξής: η ανάγκη απεικόνισης σχημάτων των τριών διαστάσεων 
σε δισδιάστατες επιφάνειες καλλιεργεί τη χωρική αντίληψη της Ευκλείδειας Γεωμετρίας, 
ενώ οι μετρήσεις όγκων και επιφανειών έχουν άμεση εφαρμογή σε ανάγκες της 
καθημερινής ζωής. 

Στα εμφατικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου [Α]ΠΣ πρέπει να καταχωριστεί η 
ενσωμάτωση στη διδασκαλία εξω-γεωμετρικών αναφορών (π.χ., έλεγχος συλλογισμών της 
καθημερινότητας, συμπλέξεις Τριγωνομετρίας, συζεύξεις Φυσικής), καθώς και η έμφαση 
στις λογικές διαδικασίες (π.χ., έλεγχοι συλλογισμών, καταρρίψεις εικασιών με 
αντιπαραδείγματα, εναλλαγές ορισμών και αποδεικτέων). Ακόμα, στα εν λόγω 
χαρακτηριστικά συγκαταλέγεται η διδασκαλία των παράλληλων ευθειών (3ο κεφάλαιο) πριν 
τα τρίγωνα (4ο κεφάλαιο), όπου χάρη στην προσέγγιση αυτή αποφεύγονται εύλογες 
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απορίες των παιδιών34, εμπλουτίζονται τα αποδεικτικά εργαλεία και εξοικονομείται χρόνος. 
Στο 4ο κεφάλαιο η τριγωνική ανισότητα περνά μέσω ιστορικής αναφοράς της άποψης των 
Επικουρείων για αυτήν και ως εφαρμογή της διερευνώνται οι σχετικές θέσεις δύο κύκλων. 
Επιπλέον, οι Χορδές, τα Τόξα και τα Αποστήματα αντιμετωπίζονται στην ίδια ενότητα, όπως 
και το Βαρύκεντρο, το Ορθόκεντρο, το Έγκεντρο και το Περίκεντρο. Επιπροσθέτως, τα 
εγγεγραμμένα και τα εγγράψιμα τετράπλευρα αντιμετωπίζονται ως ειδική περίπτωση 
εγγεγραμμένων και εγγράψιμων πολυγώνων.  

Επίσης, στο υπό συζήτηση [Α]ΠΣ 
• υπάρχει το 1ο Θεώρημα Διχοτόμων, αλλά δεν περιλαμβάνονται οι ορολογίες «Αρμονικά 

Συζυγή», «Διαίρεση Ευθυγράμμου Τμήματος σε Εσωτερικό και Εξωτερικό λόγο» 
• δεν υπάρχει ως ορολογία το «Δύναμη Σημείου ως προς Κύκλο» 
• δεν υπάρχουν αναφορές στο 1ο και 2ο Θεώρημα Διαμέσων∙ 
• οι ορθές προβολές ευθυγράμμων τμημάτων συνδέονται με το συνημίτονο γωνιών και το 

Έργο Δύναμης 
• αποδεικνύεται πρώτα ο Νόμος των Συνημίτονων και η «Γενίκευση του Πυθαγορείου 

Θεωρήματος» προκύπτει ως συνέπειά του 
• ο Νόμος των Συνημίτονων συνδέεται με τον Κανόνα του Παραλληλογράμμου που με τη 

σειρά του εφαρμόζεται στη Σύνθεση Δυνάμεων στη Φυσική∙ 
• στα Κανονικά Πολύγωνα δεν δίνονται οι γενικοί τύποι υπολογισμού πλευράς, 

αποστήματος, περιμέτρου, εμβαδού ως συνάρτηση της ακτίνας του περιγεγραμμένου 
κύκλου, ώστε αυτά να υπολογίζονται κατά περίπτωση. 

 
4. Επιλογικά 
Τα ελληνικά [Α]ΠΣ, σε κάθε περίπτωση, είναι προϊόντα πολιτικών επιλογών, όπως, άλλωστε, 
τεκμαίρεται και γραφειοκρατικά και από τις συνοδευτικές υπογραφές των αρμοδίων 
κυβερνητικών παραγόντων όταν δημοσιεύονται σε ΦΕΚ. Επιπροσθέτως, αποτελεί 
κυβερνητική επιλογή η σύνθεση, τουλάχιστον της ηγετικής ομάδας, των επιτελικών 
οργάνων (π.χ., Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής) που 
εισηγούνται το σχεδιασμό και επιβλέπουν τη δημιουργία νέων [Α]ΠΣ.  

Παρά ταύτα, και στα άτομα που αναλαμβάνουν να διαμορφώσουν, στα συγκεκριμένα 
ελληνικά δεδομένα, ένα [Α]ΠΣ επιμερίζεται ποσοστό ευθύνης. Τα άτομα αυτά 
αποδεχόμενα, πρωτίστως, τις αρχές που δίνονται, καλούνται να τις υλοποιήσουν σε ένα 
[Α]ΠΣ το οποίο όχι μόνο θα εμπεριέχει τις προσωπικές τους απόψεις, αλλά θα προτείνει και 
λύσεις για δυσλειτουργίες του παρελθόντος. Ακόμα, τα ίδια άτομα οφείλουν να 
παραδώσουν το εν λόγω [Α]ΠΣ, στην εκπαιδευτική κοινότητα που θα το εφαρμόσει, μέσα 
από ένα κείμενο ευανάγνωστο (σε μορφή λόγου που να έλκει και όχι να απωθεί την 
ανάγνωση), εύληπτο (να μην περιλαμβάνει έννοιες ή όρους που προϋποθέτουν 
εξειδικευμένες γνώσεις) και λειτουργικό (να διαγράφει με σαφήνεια τις ανάγκες που έχει 
κληθεί να υπηρετήσει και να καταγράφει με μετρήσιμες παραμέτρους τη δυνατότητα 
ελέγχου για το επιτεύξιμο στόχων και σκοπών35). Τέλος, στο υπό συζήτηση παραδοτέο 

                                                           
34 Τα παιδιά γνωρίζουν ήδη, π.χ., ότι το άθροισμα γωνιών κάθε τριγώνου είναι 180ο και με αυτό αποδεικνύουν 
ότι οποιαδήποτε εξωτερική γωνία τριγώνου είναι μεγαλύτερη από την εσωτερική απέναντί της. Έτσι, δεν 
έχουν αποχρώντα λόγο για να αποδεχθούν την απόδειξη που δεν στηρίζεται στο (5ο) Ευκλείδειο Αίτημα.  
35 Στο [Α]ΠΣ που μας απασχόλησε σε αυτήν την εργασία κατεβλήθη κάθε προσπάθεια, ώστε η διατύπωση των 
στόχων να γίνεται με σύντομα συντάγματα και «μετρήσιμα» ρήματα, όπως είναι τα αναγνωρίζω παραθέτω, 
εντοπίζω, αποδεικνύω, αναπαριστώ, κατατάσσω, συνδέω, υπολογίζω, αποφασίζω, συγκρίνω κ.λπ. Στον 
αντίποδα βρίσκονται ρήματα όπως το κατανοώ, αξιολογώ, μαθαίνω, καταλαβαίνω, συνθέτω κ.λπ. 
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κείμενο πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και παραδειγματικές αναφορές για διδακτικές 
προτάσεις μέσω των οποίων θα οροθετείται με ευκρίνεια το αποτύπωμα που πρέπει να 
αφήσει στις μαθήτριες και τους μαθητές η διδασκαλία του μαθήματος με την εφαρμογή 
του προτεινομένου [Α]ΠΣ. 
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Περίληψη 
Ο ρόλος των σχολικών εγχειριδίων στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι καθοριστικός, καθώς αποτελούν τα 
βασικότερα διδακτικά μέσα που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων διδασκαλίας και μάθησης 
καθορίζοντας το περιεχόμενο της γνώσης και λειτουργώντας ως βάση και πλαίσιο των διδακτικών 
δραστηριοτήτων των εκπαιδευτικών και των μαθησιακών δραστηριοτήτων των μαθητών. Το περιεχόμενο των 
σχολικών εγχειριδίων παίζει πρωτεύοντα ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία, στην εμπέδωση της παρεχόμενης 
γνώσης και στην καλλιέργεια γνωστικών, συναισθηματικών, ψυχοκινητικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων. 
Συμβάλλει, εξάλλου, στην κοινωνικοποίηση των μαθητών και στη δημιουργία κινήτρων σχολικής μάθησης και 
δια βίου μάθησης. Παράλληλα, για τον εκπαιδευτικό το σχολικό εγχειρίδιο λειτουργεί ως οδηγός και ως 
πλαίσιο της διδασκαλίας του, υποστηρίζοντάς τον καθοριστικά  στη μεθόδευση και οργάνωση της 
διδασκαλίας αλλά και στον προγραμματισμό της διδακτέας ύλης. Οι γενικοί σκοποί της σχολικής εκπαίδευσης 
και οι ειδικότεροι σκοποί και στόχοι των μαθημάτων προωθούνται μέσα από τις δραστηριότητες των 
σχολικών εγχειριδίων, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τους επιδιωκόμενους διδακτικούς στόχους, συνδέουν 
διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση και αναδεικνύουν τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες 
των μαθητών. Στην εργασία εξετάζεται η λειτουργία των δραστηριοτήτων του σχολικού εγχειριδίου 
Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου ως μέσων επίτευξης των στόχων του μαθήματος και προώθησης σύγχρονων 
μεθοδολογικών προσεγγίσεων. Πιο συγκεκριμένα, διερευνάται κατά πόσον οι δραστηριότητες-εργασίες που 
περιέχει το βιβλίο του μαθητή προσφέρονται για εμπέδωση, εφαρμογή και προέκταση της νέας γνώσης, αλλά 
και αν συντελούν στην ανάπτυξη στάσης «κριτικού ανανγώστη», καθώς και αν προωθούν την ενεργητική 
μάθηση, την έρευνα, τη διαθεματικότητα, με φυσικό επακόλουθο την ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης των 
μαθητών. Τέλος, διατυπώνονται προτάσεις για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του σχολικού εγχειριδίου 
Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου. 
 
Λέξεις-κλειδιά: εκπαίδευση, εγχειρίδια, δραστηριότητες, Λογοτεχνία, Γυμνάσιο. 
 
1. Εισαγωγή 
Σε όποια γενιά κι αν ανήκει κάποιος είτε αναπολώντας τα παιδικά του χρόνια είτε 
βιώνοντας την ιδιότητα του μαθητή είτε ασκώντας το λειτούργημα του εκπαιδευτικού, 
καταλαβαίνει αμέσως, όταν ακούσει την έκφραση «σχολικό εγχειρίδιο», τι σημαίνει. 
Ωστόσο, το σχολικό εγχειρίδιο δεν ορίζεται εύκολα. Οι διαστάσεις είναι ποικίλες, οι 
λειτουργίες του πολλαπλές και ο χαρακτήρας του σύνθετος. Στη μορφή του ο εκπαιδευτικός 
βλέπει κυρίως ένα παιδαγωγικό μέσο, ο μαθητής μία πηγή γνώσεων και οι γονείς των 
μαθητών ένα κριτήριο αξιολόγησης της διδακτικής διαδικασίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 
σχολικό εγχειρίδιο αποτελεί το βασικό όργανο του αναλυτικού προγράμματος από τις αρχές 
του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα (Φουντοπούλου, 1995; Κουμπάρου – Χανιώτη, 2003). 

mailto:ioaborb@gmail.com
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Είναι δύσκολο να ανακληθεί η «εικόνα» ενός εκπαιδευτικού χωρίς να υπάρχει σ’ αυτήν 
το κυρίαρχο σχήμα του βιβλίου. Δεν μπορεί να προσεγγιστεί το «σχήμα» του εκπαιδευτικού 
χωρίς το συνεχές και επίπονο όργωμα των σελίδων του σχολικού βιβλίου Κάθε «πορτρέτο» 
εκπαιδευτικού εμπεριέχει και τη μορφή του βιβλίου. Πρόκειται για ένα υβριδικό σχήμα, 
που αποτελεί και την πεμπτουσία κάθε παιδαγωγικής πράξης, κάθε μορφωτικής 
αποστολής. Συνεπώς ο ρόλος των σχολικών εγχειριδίων στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι 
καθοριστικός, καθώς αυτά αποτελούν τα βασικότερα διδακτικά μέσα και συμβάλλουν στην 
επίτευξη των στόχων διδασκαλίας και μάθησης καθορίζοντας όχι μόνο το περιεχόμενο της 
γνώσης αλλά λειτουργώντας παράλληλα ως βάση και πλαίσιο των διδακτικών 
δραστηριοτήτων των εκπαιδευτικών και των μαθησιακών δραστηριοτήτων των μαθητών 
(Ματσαγγούρας, 2006). Για το λόγο αυτόν, τόσο το περιεχόμενο όσο και η μορφή του 
σχολικού εγχειριδίου, είναι σημαντικό να είναι προσαρμοσμένα και ανάλογα με την ηλικία 
των μαθητών (Κουτσελίνη-Ιωαννίδου, 1996). 

Το περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων οδηγεί τους μαθητές στη μαθησιακή 
διαδικασία, στην εμπέδωση της παρεχόμενης γνώσης και στην καλλιέργεια γνωστικών, 
συναισθηματικών, ψυχοκινητικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων. Επίσης, συμβάλλει στην 
κοινωνικοποίηση των μαθητών και στη δημιουργία κινήτρων σχολικής μάθησης και δια 
βίου μάθησης (Ξωχέλλης, 2005). Για τον εκπαιδευτικό το σχολικό εγχειρίδιο λειτουργεί ως 
πυξίδα και ως πλαίσιο της διδασκαλίας του, παρέχοντάς του έγκυρη πηγή πληροφοριών και 
υλικό για επεξεργασία, υποστηρίζοντάς τον στη μεθόδευση και οργάνωση της διδασκαλίας 
και στον προγραμματισμό της διδακτέας ύλης (Μπονίδης, 2005). 

Άλλωστε οι γενικοί σκοποί της σχολικής εκπαίδευσης και οι ειδικότεροι σκοποί και 
στόχοι των μαθημάτων προωθούνται μέσα από τις δραστηριότητες των σχολικών 
εγχειριδίων, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τους επιδιωκόμενους διδακτικούς στόχους 
(Bloom, 1956; Anderson & Krathwohl, 2001), συνδέουν διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση 
και αναδεικνύουν τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των μαθητών. 
Ειδικότερα, οι δραστηριότητες που προτείνονται στο μάθημα της Λογοτεχνίας στόχο έχουν 
να  συντελέσουν στην ανάπτυξη στάσης «κριτικού αναγνώστη», στην καλλιέργεια 
στρατηγικών διδασκαλίας και μάθησης και στην υιοθέτηση μεθοδολογικών προσεγγίσεων 
που κινητοποιούν τους μαθητές και ενθαρρύνουν την οικοδόμηση της γνώσης, τη 
συμμετοχή και την ομαδικότητα (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003; Νέα Πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών, 
2011a; 2011b). 

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η λειτουργία των δραστηριοτήτων του σχολικού 
εγχειριδίου Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου ως μέσων επίτευξης των στόχων του μαθήματος και 
προώθησης σύγχρονων μεθοδολογικών προσεγγίσεων (Καγιαλής κ.ά., 2012). Πιο 
συγκεκριμένα, διερευνάται αν οι δραστηριότητες-εργασίες που περιέχει το βιβλίο του 
μαθητή προσφέρονται για εμπέδωση, εφαρμογή και προέκταση της νέας γνώσης και 
βοηθούν στην ανάπτυξη της κριτικής και της δημιουργικής σκέψης των μαθητών.  

Ανιχνεύεται, ακόμη, κατά πόσο το βιβλίο αυτό προωθεί στρατηγικές μάθησης και, 
ιδιαίτερα, στρατηγικές για την ανάγνωση, κατανόηση και παραγωγή κειμένων. Επίσης, 
εκτιμάται ο βαθμός στον οποίο το σχολικό εγχειρίδιο, μέσα από τις δραστηριότητες που 
προτείνει, ενισχύει σύγχρονες μαθητοκεντρικές διδακτικές προσεγγίσεις, που προωθούν 
την ενεργητική μάθηση, την έρευνα, τη διαθεματικότητα, το συνδυασμό συνεργατικής και 
ατομικής εργασίας και διευκολύνουν τη μάθηση όλων των μαθητών. Τέλος, διατυπώνονται 
βελτιωτικές προτάσεις για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του σχολικού εγχειριδίου 
Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου. 
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2. Οι δραστηριότητες του σχολικού εγχειριδίου Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου ως μέσα 
επίτευξης των στόχων του μαθήματος και προώθησης σύγχρονων μεθοδολογικών 
προσεγγίσεων 
Η διερεύνηση των δραστηριοτήτων – εργασιών του σχολικού εγχειριδίου Λογοτεχνίας Γ΄ 
Γυμνασίου για το μαθητή, αναφορικά με το βαθμό που αυτές εξυπηρετούν την επίτευξη 
των στόχων του μαθήματος και την προώθηση σύγχρονων μεθοδολογικών προσεγγίσεων, 
πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια, τα ακόλουθα (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003; 
Νέα Πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών, 2011a; 2011b): 
1. ανάλυση κειμένου 
2. κριτική ανάγνωση του κειμένου 
3. αναγνώριση των πολιτισμικών στοιχείων, της ιστορικότητάς τους και της οπτικής γωνίας 

του συγγραφέα 
4. ανάδειξη της σχετικότητας και της πολλαπλότητας των ερμηνευτικών προσεγγίσεων και 

κριτική αντιμετώπισή τους  
5. συμβάσεις, τεχνικές των λογοτεχνικών κειμένων  
6. αναγνώριση των διαφορετικών τρόπων με τους οποίους οι συγγραφείς μιλούν για τα 

διάφορα θέματα  
7. αναγνώριση των βασικών χαρακτηριστικών των διαφορετικών λογοτεχνικών ειδών 
8. αναγνώριση διαφορετικών συγγραφικών και εκφραστικών τρόπων, συσχετισμός 

χαρακτηριστικών μορφών διαφορετικών ειδών  
9. ανίχνευση της μυθοπλαστικής επέμβασης της λογοτεχνίας 
10. εξοικείωση των μαθητών με όλα τα είδη ανάγνωσης 
11. κατάκτηση στρατηγικών για την κατανόηση και παραγωγή κειμένων 
12. αφήγηση  των μαθητών με τη συνδυασμένη χρήση λόγου και εικόνας- μουσικής 
13. αξιολόγηση της επίδρασης των κειμένων στους μαθητές 
14. μεταφορά των συναισθημάτων που προκαλεί ένα λογοτεχνικό κείμενο σε νέο, μαθητικό 

κείμενο 
15. ενίσχυση σύγχρονων διδακτικών μεθόδων 

Στη συνέχεια παρατίθενται τα αποτελέσματα της διερεύνησης μαζί με ενδεικτικά 
παραδείγματα των εργασιών/διαθεματικών δραστηριοτήτων.  
 
2.1. Ανάλυση κειμένου 
Κατά τη διερεύνηση του σχολικού εγχειριδίου Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου, διαπιστώνεται ότι 
οι δραστηριότητες, κατά πρώτο και κύριο λόγο, βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν ότι 
η αναγνωστική δραστηριότητα είναι διαδικασία ανάλυσης, όταν προτρέπουν τους μαθητές 
να προσεγγίσουν το κείμενο μέσα από την ανάλυση του (σελ. 35 η 1η εργασία, σελ. 44 η 1η 
εργασία και η 4η εργασία, σελ. 49 η 4η εργασία, σελ. 120 η 1η εργασία, σελ.122 η 3η 
εργασία, σελ. 124 η 3η εργασία , σελ. 139 η 4η εργασία, σελ. 148 η 1η εργασία, σελ. 157 η 
5η εργασία, σελ. 185 η 7η εργασία, σελ 203 η 3η εργασία, σελ. 208 η 1η εργασία).  

Παραδείγματα: Mε ποιους τρόπους επιχειρεί ο Mακρυγιάννης να κερδίσει την 
εμπιστοσύνη του αναγνώστη του; («Απομνημονεύματα» του Γ. Μακρυγιάννη, σελ. 49 η 4η 
εργασία). - Σε ποια σημεία του αποσπάσματος φαίνεται η σφοδρότητα της μάχης και με 
ποιους τρόπους την αποδίδει παραστατικά ο ποιητής; («Ερωτόκριτος», του Β. Κορνάρου, 
σελ. 24 η 3η εργασία του Β αποσπάσματος). 
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2.2. Κριτική ανάγνωση του κειμένου 
Παράλληλα με την ανάλυση, οι δραστηριότητες προωθούν την κριτική ανάγνωση του 
κειμένου μέσα από εργασίες που προτρέπουν τους μαθητές να κρίνουν ιδέες, τάσεις, 
απόψεις, συγκρίνοντας κείμενα εργαζόμενοι σε ομάδες ή αναζητώντας το υλικό τους σε 
εγκυκλοπαίδειες και άλλα μέσα οπτικά, ακουστικά και διαδικτυακά (σελ. 14 η 4η εργασία, 
σελ. 52 η 3η εργασία και η 4η εργασία, σελ. 74 η 3η εργασία, σελ. 105 η 3η εργασία, η 4η 
εργασία και η 5η εργασία, σελ. 139 η 1η εργασία και η 4η εργασία, σελ. 154 η 1η εργασία 
και η 3η εργασία, σελ. 178 η 2η εργασία και η 4η εργασία, σελ. 189 η διαθεματική 
δραστηριότητα, σελ.218 η διαθεματική δραστηριότητα). 

Παραδείγματα: Ο επιστάτης επαναλαμβάνει διαρκώς το αυτοσχέδιο τραγουδάκι του. 
Πώς ερμηνεύετε το περιεχόμενό του και τι νομίζετε ότι θέλει να δείξει με την επανάληψη 
αυτή ο ποιητής; («O επιστάτης των εθνικών οικοδομών επί I. Καποδίστρια» του Α. Σούτσου, 
σελ. 74 η 4η εργασία). - Ποιο ρόλο επιτελούν οι δυο γριές με την εμφάνισή τους ανάμεσα 
στις γυναίκες των ναυτικών; Ποια επηρεάζει περισσότερο τις γυναίκες και γιατί; («Τ' 
αγνάντεμα», του Α. Παπαδιαμάντη, σελ. 105 η 3η εργασία).  
 
2.3. Αναγνώριση των πολιτισμικών στοιχείων, της ιστορικότητάς τους και της οπτικής 
γωνίας του συγγραφέα 
Κατά κύριο λόγο και κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης του κειμένου, ο μαθητής έρχεται σε 
επαφή είτε έμμεσα είτε άμεσα με τα πολιτισμικά στοιχεία, με πολλές δραστηριότητες που 
εμπεριέχονται στο εγχειρίδιο και ενισχύουν την ανάπτυξη πολιτισμικής αντίληψης. Μέσα 
από πλήθος, διαθεματικών κυρίως, δραστηριοτήτων προτείνεται στους μαθητές να 
εντοπίζουν τα πολιτισμικά στοιχεία που υπάρχουν σε κάθε κείμενο, αλλά και να 
προσδιορίζουν την ιστορικότητά τους (σελ. 52 η 1η εργασία, σελ. 56 η 3η εργασία, σελ. 70 η 
2η εργασία, σελ. 108 η 4η εργασία, σελ. 137 η διαθεματική δραστηριότητα, σελ. 171 η 3η 
εργασία και η 4η εργασία, σελ. 194 η 3η εργασία, σελ. 203 η διαθεματική δραστηριότητα, 
σελ. 208 η 1η εργασία και η 2η διαθεματική δραστηριότητα, σελ. 218 η 2η εργασία, σελ. 
228 η 1ηεργασία, σελ. 234 η 2η εργασία και η 3η εργασία , σελ. 238 η 3η εργασία και η 4η 
εργασία).  

Παραδείγματα: Συζητήστε με την καθηγήτρια της Oικιακής Oικονομίας σχετικά με το 
ρόλο που είχε η μητέρα στη διαχείριση των οικονομικών του σπιτιού την παλιότερη εποχή. 
Συζητήστε επίσης για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στις περισσότερες ελληνικές 
οικογένειες («Πρώτες ενθυμήσεις», της Π. Δέλτα, σελ. 137 η διαθεματική δραστηριότητα). - 
Σε ποια σημεία του κειμένου διαφαίνεται ο ιδιαίτερος χαρακτήρας των κατοίκων της 
Μυκόνου και με ποιο άλλο πρότυπο συγκρίνεται; («Η ψυχή του νησιού», της Μ. Αξιώτη, 
σελ. 218 η 2η εργασία).  

Στις εργασίες αυτού του τύπου προτείνεται στους μαθητές να διακρίνουν τα ιστορικά 
γεγονότα στην εξέλιξή τους, συγχρονική και διαχρονική και μέσα από το πρίσμα αυτό να 
«δουν» και την οπτική γωνία του κάθε δημιουργού. Δεδομένης, όμως, της 
πολυπολιτισμικής σύνθεσης του μαθητικού δυναμικού στα σημερινά σχολεία, ελάχιστα 
αξιοποιείται η πολιτισμική εμπειρία των αλλόγλωσσων μαθητών. Κάποια κείμενα Ελλήνων 
δημιουργών και ορισμένες προτεινόμενες δραστηριότητες θα μπορούσαν να αποτελέσουν 
νύξεις διαλόγου με διαπολιτισμική οπτική (σελ. 193 «Kuro Siwo», σελ. 204 «Ένας Ρώσος 
Συνταγματάρχης στη Λάρισα»), καθώς και αντίστοιχο εικονιστικό υλικό από ξένους 
καλλιτέχνες.  
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2.4. Ανάδειξη της σχετικότητας και της πολλαπλότητας των ερμηνευτικών προσεγγίσεων 
και κριτική αντιμετώπισή τους  
Βασικός παράγοντας για την προσέγγιση του κειμένου είναι η υποκειμενικότητα του 
μαθητή και σε ικανό αριθμό εργασιών δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να κατανοήσουν 
και να αποδεχθούν τη σχετικότητα και την πολλαπλότητα των ερμηνευτικών προσεγγίσεων 
(σελ. 157 η 4η εργασία και η διαθεματική δραστηριότητα, σελ. 171 η 4η εργασία, σελ. 176 η 
3η εργασία, σελ. 181 η 4η εργασία, σελ. 192 οι δύο διαθεματικές δραστηριότητες). 

Επιπλέον, συχνά δίνεται η δυνατότητα να αιτιολογήσουν οι μαθητές τη δική τους 
ερμηνευτική εκδοχή (σελ. 18 η 3η εργασία, σελ. 60 η 3η εργασία, σελ. 176 η 3η εργασία, 
σελ. 178 η 4η εργασία, σελ. 215 η 3η εργασία).  

Παραδείγματα: Πώς ερμηνεύετε το καταληκτικό δίστιχο του ποιήματος; («Μοιρολόι 
φεγγαριού στην επαρχία», του Ζ. Λαφόργκ, σελ. 157 η 4η εργασία). - Δοκιμάστε να 
συγκρίνετε την εικόνα της Ελλάδας και των σύγχρονων κατοίκων της σε αυτό το κείμενο με 
την αντίστοιχη εικόνα που υποβάλλει το ποίημα «Με τον τρόπο του Γ.Σ.». Πού βρίσκεται η 
διαφορά; Σε τι νομίζετε ότι οφείλεται; («Ομιλία στη Στοκχόλμη», του Γ. Σεφέρη, σελ. 176 η 
3η εργασία). 
 
2.5. Συμβάσεις, τεχνικές των λογοτεχνικών κειμένων  
Είναι σημαντικό οι μαθητές να κατανοήσουν την κατασκευή των λογοτεχνικών κειμένων και 
στην κατεύθυνση αυτήν αρκετές εργασίες αναφέρονται στις συμβάσεις και στις τεχνικές 
των κειμένων, προκειμένου οι μαθητές να τις αναγνωρίζουν και να τις περιγράφουν (σελ. 
70 η 3η εργασία, σελ. 119 η 3η εργασία, σελ. 141 η 3η εργασία, σελ. 152 η 1η εργασία, σελ. 
168 η 1η εργασία, σελ. 178 η 2η εργασία, σελ. 185 η 8η εργασία, σελ. 208 η 2η εργασία, 
σελ. 221 η 3η εργασία, σελ. 226 η 3η εργασία, σελ. 243 η 4η εργασία, σελ. 248 η 4η 
εργασία).  

Παραδείγματα: Ποιες εκφραστικές και συντακτικές ιδιαιτερότητες παρατηρείτε στο 
κείμενο; Τι επιδιώκει να πετύχει μέσα από αυτές ο ποιητής; («Τριαντάφυλλα στο 
παράθυρο» του Α. Εμπειρίκου, σελ. 178 η 2η εργασία). – Το μεγαλύτερο μέρος του 
ποιήματος είναι πρωτοπρόσωπη αφήγηση. Σε ποιο σημείο, με ποιον τρόπο και για ποιο 
σκοπό διαφοροποιείται ο αφηγηματικός χαρακτήρας του ποιήματος; («Τα δώρα», του Μ. 
Σαχτούρη, σελ. 221 η 3η εργασία). 
 
2.6. Αναγνώριση των διαφορετικών τρόπων με τους οποίους οι συγγραφείς μιλούν για τα 
διάφορα θέματα  
Παράλληλα, μέσα από τις εργασίες και κυρίως τις διαθεματικές δραστηριότητες δίνεται η 
δυνατότητα στους μαθητές να αναγνωρίζουν τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους 
οι συγγραφείς μιλούν για τα διάφορα θέματα συγκρίνοντας τα κείμενα μεταξύ τους (σελ. 9 
η 2η εργασία, σελ. 11 η 4η εργασία, σελ. 24 η 1η διαθεματική δραστηριότητα του Β 
αποσπάσματος, σελ. 26 η 2η εργασία). Το παρατηρούμε κυρίως στην ενότητα της Νεότερης 
Λογοτεχνίας και στις εργασίες που προτείνονται (σελ. 149 η 6η εργασία, σελ. 168 η 3η 
εργασία, σελ. 181 η 5η εργασία και η 6η εργασία, σελ. 192 η 5η εργασία).  

Παραδείγματα: Συγκρίνετε τα δύο ποιήματα: Ποιες ομοιότητες και ποιες διαφορές 
παρατηρείτε; («Σαν δέσμη από τριαντάφυλλα» και «Βράδυ» του Κ. Καρυωτάκη, σελ. 149 η 
6η εργασία). – Βρείτε αντίστοιχες περιγραφές του Διγενή Ακρίτα σε ακριτικά ή άλλα ηρωικά 
τραγούδια. Ενδεικτικά παραθέτουμε το παρακάτω απόσπασμα από το οποίο μπορείτε να 
ξεκινήσετε την έρευνα και το σχολιασμό σας: Σαν βράχος είν' οι πλάτες του, σαν κάστρο η 
κεφαλή του, και τα δασιά τα στήθια του τοίχος χορταριασμένος. [Σπυρίδων Ζαμπέλιος, 
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«Μονομαχία ηρώων», Άσματα δημοτικά της Ελλάδος, Κέρκυρα 1852, αρ. 135, σ. 700-701] 
(«Μπολιβάρ» του Ν. Εγγονόπουλου, σελ. 181 η 5η εργασία). 
 
2.7. Αναγνώριση των βασικών χαρακτηριστικών των διαφορετικών λογοτεχνικών ειδών  
Επίσης, η ιστορική κατάταξη, οι εισαγωγές των ενοτήτων και τα εισαγωγικά κείμενα των 
κειμένων, με τη μορφή προοργανωτών, αλλά και ορισμένες δραστηριότητες (σελ. 141 η 1η 
εργασία και η 4η εργασία, σελ. 149 η 3η εργασία, σελ. 160 η 3η εργασία, σελ. 223 η 4η 
εργασία) συντελούν ώστε να είναι σε θέση οι μαθητές να αναγνωρίσουν τα βασικά 
χαρακτηριστικά των διαφορετικών λογοτεχνικών ειδών.  

Παραδείγματα: Το κείμενο αυτό συνδυάζει το στοχασμό με την αφήγηση. Βρείτε τις 
ενότητες που ανήκουν στα δύο διαφορετικά αυτά είδη λόγου («Ο ματωμένος λυρισμός», 
του Α. Τερζάκη, σελ. 160 η 3η εργασία). - Στο ποίημα γίνεται αναφορά σε διάφορα 
παραμύθια. Προσπαθήστε να ταυτίσετε τα στοιχεία που δίνονται με γνωστά σε εσάς 
παραμύθια, εντοπίζοντας ταυτόχρονα το συμβολισμό τους («Στο παιδί μου», του Μ. 
Αναγνωστάκη, σελ. 223 η 4η εργασία). 

 
2.8. Αναγνώριση διαφορετικών συγγραφικών και εκφραστικών τρόπων, συσχετισμός 
χαρακτηριστικών μορφών διαφορετικών ειδών 
Επιπλέον, ορισμένες δραστηριότητες και δή διαθεματικές παρακινούν τους μαθητές να 
αναζητήσουν εικαστικά έργα, τραγούδια κ.τ.λ. που σχετίζονται με τα λογοτεχνικά κείμενα 
και να αντιληφθούν πώς αποδίδεται ένα θέμα με άλλον εκφραστικό τρόπο, κάνοντας 
συγκρίσεις, αξιολογώντας και εκφράζοντας απόψεις για απεικονίσεις σχετικές με τα 
κείμενα, μουσικές αποδόσεις ποιημάτων, δραματοποίηση κειμένων κ.ά. (σελ. 49 η 
διαθεματική δραστηριότητα, σελ. 143 η διαθεματική δραστηριότητα, σελ. 185 η 2η 
διαθεματική δραστηριότητα, σελ. 192 η 2η διαθεματική δραστηριότητα, σελ. 194 η 
διαθεματική δραστηριότητα).  

Παραδείγματα: O Μάνος Χατζιδάκις έχει μελοποιήσει στίχους από το μονόλογο της 
Ερωφίλης (Πράξη Γ', στ. 9-19) στο δίσκο του O Μεγάλος Ερωτικός (Λύρα, 1987). Ζητήστε 
από τον καθηγητή της Μουσικής να ακούσετε το τραγούδι και σχολιάστε τον τρόπο με τον 
οποίο αποδίδει η μελοποίηση το ερωτικό συναίσθημα της Ερωφίλης («Ερωφίλη», του Γ. 
Χορτάτση, σελ. 18 η 1η διαθεματική δραστηριότητα). – Η Ερωφίλη παρουσιάστηκε πολλές 
φορές στο θέατρο. Σε συνεργασία με τον καθηγητή των Καλλιτεχνικών, πειραματιστείτε με 
θέμα τη δραματοποίηση και σκηνοθεσία αυτού του επεισοδίου ή της σκηνής από την οποία 
προέρχονται οι στίχοι («Ερωφίλη», του Γ. Χορτάτση, σελ. 18 η 2η διαθεματική 
δραστηριότητα). 
 
2.9. Ανίχνευση της μυθοπλαστικής επέμβασης της λογοτεχνίας 
Πολλές δραστηριότητες, οι περισσότερες διαθεματικές, βοηθούν τους μαθητές να 
ανιχνεύουν τη μυθοπλαστική επέμβαση της λογοτεχνίας, μετά από σύγκριση των γνώσεων 
και των πληροφοριών που παρέχουν τα λογοτεχνικά κείμενα με ανάλογες από ιστορικά 
βιβλία ή δημοσιογραφικές και άλλες βιβλιογραφικές και διαδικτυακές πηγές, ώστε να 
διακρίνουν το πραγματικό από το φανταστικό γεγονός και να κατανοήσουν τη διαφορά της 
λογοτεχνίας από την Ιστορία (σελ. 30 η διαθεματική δραστηριότητα, σελ. 70 η διαθεματική 
δραστηριότητα, σελ. 119 η 1η διαθεματική δραστηριότητα, σελ. 124 η διαθεματική 
δραστηριότητα, σελ. 141 η διαθεματική δραστηριότητα, σελ. 160 η διαθεματική 
δραστηριότητα, σελ. 171 η διαθεματική δραστηριότητα, σελ. 187 η διαθεματική 
δραστηριότητα, σελ. 208 η 1η διαθεματική δραστηριότητα). 
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Παραδείγματα: Συγκεντρώστε υλικό (ύμνους, κείμενα, εικόνες κ.ά.) από τον 
προεπαναστατικό αγώνα των Ελλήνων, ξεκινώντας από το βιβλίο της Ιστορίας σας. 
Συγκρίνετε τη διάδοση και την απήχηση που είχαν αυτά στη σκλαβωμένη Ελλάδα, σε σχέση 
με το Θούριο («Θούριος» του Ρ. Βελεστινλή, σελ. 30 η διαθεματική δραστηριότητα). – 
Βρείτε στοιχεία για τις ιστορικές περιόδους στις οποίες αναφέρεται το ποίημα, από το 
βιβλίο της Ιστορίας της Α' Γυμνασίου ή εγκυκλοπαίδειες. Μελετήστε πώς αξιοποιεί ο 
Καβάφης τις ιστορικές πηγές, ποιες πληροφορίες δηλαδή επιλέγει, με ποιον τρόπο 
χειρίζεται το ιστορικό υλικό και τι τον ενδιαφέρει περισσότερο να αναδείξει στο ποίημά 
του. («Στα 200 π.Χ.» του Κ. Καβάφη, σελ. 124 η διαθεματική δραστηριότητα). 
 
2.10. Εξοικείωση των μαθητών με όλα τα είδη ανάγνωσης 
Οι εργασίες του βιβλίου του μαθητή δε βοηθούν στο να εξοικειωθούν οι μαθητές με όλα τα 
είδη ανάγνωσης, π.χ. δημόσια ανάγνωση σε συγκεκριμένες περιστάσεις, δραματοποιημένη 
ανάγνωση, ανάγνωση μέσω της χρήσης κοινωνικών δικτύων κ.τ.λ.. Δίνουν, όμως, τη 
δυνατότητα να εξοικειώνονται με είδη ανάγνωσης όπως είναι η ιδιωτική ανάγνωση και η 
ανάγνωση ύστερα από προτροπή, μέσω όλων σχεδόν των διαθεματικών δραστηριοτήτων 
που τους προτρέπουν να αναζητήσουν βιβλιογραφικά στοιχεία ή παράλληλα κείμενα και να 
συγκεντρώσουν ποικίλο υλικό, ιστορικό και εποπτικό (σελ. 9 η διαθεματική δραστηριότητα, 
σελ. 40 η 2η διαθεματική δραστηριότητα, σελ. 44 η 2η διαθεματική δραστηριότητα, σελ. 74 
η διαθεματική δραστηριότητα, σελ. 157 η  διαθεματική δραστηριότητα, σελ. 160 η 
διαθεματική δραστηριότητα, σελ. 238 η  διαθεματική δραστηριότητα). 

Παραδείγματα: Συζητήστε για τις διαφορές και τις ομοιότητες αγοριών και κοριτσιών 
παίρνοντας παραδείγματα από τη συμπεριφορά, τα ενδιαφέροντα και τις ασχολίες των δύο 
φύλων στη σημερινή εποχή. Συμβουλευτείτε το βιβλίο της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής 
(«Δημοτικά νανουρίσματα», σελ. 9 η διαθεματική δραστηριότητα). – Πού βρίσκονται 
σήμερα τα γλυπτά του Παρθενώνα; Αναζητήστε υλικό από τον Τύπο και το διαδίκτυο για 
την υπόθεση της επιστροφής των Ελγινείων («Το προσκύνημα του Τσάιλντ Χάρολντ», του 
λόρδου Μπάυρον, σελ. 44 η 2η διαθεματική δραστηριότητα». 
 
2.11. Κατάκτηση στρατηγικών για την κατανόηση και παραγωγή κειμένων 
Μέσα από εργασίες που τους παρακινούν να εντοπίσουν βασικά σημεία του κειμένου (σελ. 
40 η 2η εργασία, σελ. 68 η 4η εργασία, σελ. 119 η 2η εργασία, η 4η εργασία και η 5η 
εργασία , σελ. 124 η 3η εργασία και η 4η εργασία, σελ. 134 η 5η εργασία, σελ. 139 η 1η 
εργασία, σελ. 163 η 2η εργασία, σελ. 172 η 1η εργασία, σελ. 191 η 1η εργασία, σελ. 192 η 
4η εργασία) οι μαθητές κατακτούν αναγκαίες στρατηγικές για την κατανόηση και για την 
παραγωγή κειμένων (Τσομπανίδης, 2004). Οι στρατηγικές κατανόησης και οι δεξιότητες 
ανάγνωσης κειμένων ενισχύονται και μέσα από εργασίες ανάλυσης και κατανόησης 
περιεχομένου (σελ. 120 η 1η εργασία, σελ. 122 η 3η εργασία, σελ. 139 η 4η εργασία, σελ. 
148 η 1η εργασία, σελ. 157 η 5η εργασία, σελ. 185 η 7η εργασία, σελ 203 η 3η εργασία, σελ. 
208 η 1η εργασία). 

Παραδείγματα: Ποιες αντιθέσεις επισημαίνει ο ποιητής στο δεύτερο απόσπασμα και 
πώς αυτές σχετίζονται με τη βασική ιδέα του ποιήματος; («Ύμνος στον Παρθενώνα», του Κ. 
Παλαμά, σελ. 119 η 2η εργασία). - Φτιάξτε έναν κατάλογο με τα πρόσωπα που 
εμφανίζονται στο ποίημα, αντιστοιχίζοντάς τα με τις ενέργειες που τους αποδίδει ο 
ποιητής. Ποιες ομοιότητες και ποιες διαφορές παρατηρείτε στη ζωή τους; («Ρωμιοσύνη», 
του Γ. Ρίτσου, σελ. 191 η 1η εργασία). 
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2.12. Αφήγηση των μαθητών με τη συνδυασμένη χρήση λόγου και εικόνας - μουσικής 
Παράλληλα, στην πλειονότητα των διαθεματικών δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να 
προταθούν και να επιλεγούν ως project, δίνεται η δυνατότητα αφήγησης με συσχετισμό 
λόγου και εικόνας, καθώς και λόγου, εικόνας και ήχου (σελ. 18 η 1η διαθεματική 
δραστηριότητα και η 2η διαθεματική δραστηριότητα, σελ 65 η διαθεματική δραστηριότητα, 
σελ 143 η διαθεματική δραστηριότητα, σελ. 149 η 1η διαθεματική δραστηριότητα, σελ. 152 
η διαθεματική δραστηριότητα, σελ. 154 η διαθεματική δραστηριότητα, σελ. 185 η 2η 
διαθεματική δραστηριότητα, σελ. 221 η 1η διαθεματική δραστηριότητα). 

Παραδείγματα: Πολλές σκηνές του ποιήματος θυμίζουν πίνακες ζωγραφικής. Mε βάση 
αυτό, να απαντήσετε στα εξής: α) Ποια χρωματική αίσθηση είναι περισσότερο έντονη; β) Σε 
ποια καλλιτεχνική τεχνοτροπία πιστεύετε ότι ταιριάζουν το θέμα και οι εικόνες του 
ποιήματος; («Τα δώρα», του Μ. Σαχτούρη, σελ. 221 η 1η διαθεματική δραστηριότητα). - Το 
ποίημα έχει μελοποιηθεί. Ακούστε τη μουσική του εκτέλεση από το Γ. Νταλάρα και 
συζητήστε με τον καθηγητή της Μουσικής σχετικά με τον τρόπο που αποδίδεται στο 
τραγούδι η μελαγχολική διάθεση του ποιητή («Νυχτερινό», του Ν. Λαπαθιώτη, σελ.143 η 
διαθεματική δραστηριότητα). 
 
2.13. Αξιολόγηση της επίδρασης των κειμένων στους μαθητές 
Αρκετές είναι οι εργασίες με τις οποίες οι μαθητές παρακινούνται στην αξιολόγηση της 
επίδρασης των κειμένων, αισθητικής, συναισθηματικής και άλλης (σελ. 142 η 1η εργασία, 
σελ. 157 η διαθεματική δραστηριότητα, σελ. 221 η 4η εργασία, σελ. 248 η 4η εργασία).  

Παραδείγματα: Στον Hλεκτρονικό Kόμβο του Kέντρου Eλληνικής Γλώσσας θα βρείτε το 
ίδιο ποίημα, σε μετάφραση της Aιμιλίας Δάφνη, με τον τίτλο «Η θρηνωδία στη σελήνη της 
επαρχίας» (αρ. 26, στη διεύθυνση: http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/catalog.htm). 
Συγκρίνετε τις δυο μεταφράσεις, εντοπίστε τις ομοιότητες και τις διαφορές τους. Στη 
συνέχεια διαλέξτε εκείνη που σας αρέσει περισσότερο, αιτιολογώντας την προτίμησή σας 
(«Μοιρολόϊ φεγγαριού στην επαρχία», του Ζ. Λαφόργκ, σελ. 157 η διαθεματική 
δραστηριότητα). - Ποιες από τις εικόνες του ποιήματος σας έκαναν μεγαλύτερη εντύπωση 
και γιατί; («Τα δώρα», του Μ. Σαχτούρη, σελ. 221 η 4η εργασία). 
 
2.14. Μεταφορά των συναισθημάτων που προκαλεί ένα λογοτεχνικό κείμενο σε νέο 
μαθητικό κείμενο 
Μέσω των περισσότερων διαθεματικών δραστηριοτήτων οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να 
μεταφέρουν τα συναισθήματα που τους προκαλεί μια λογοτεχνική ανάγνωση σε νέο 
κείμενο, πεζό, ποιητικό, θεατρικό, ζωγραφικό (σελ.18 η 2η διαθεματική δραστηριότητα, 
σελ. 32 η διαθεματική δραστηριότητα, σελ. 68 η διαθεματική δραστηριότητα, σελ. 79 η 
διαθεματική δραστηριότητα, σελ. 84 η διαθεματική δραστηριότητα, σελ. 108 η διαθεματική 
δραστηριότητα, σελ. 130 η 3η διαθεματική δραστηριότητα, σελ. 142 η 3η εργασία, σελ. 215 
η 2η διαθεματική δραστηριότητα). 

Παραδείγματα: Ζωγραφίστε έναν ανθρώπινο τύπο της εποχής μας με τα ανάλογα 
χαρακτηριστικά και στάση ζωής με το ποιητικό υποκείμενο του Χριστόπουλου («Τώρα», του 
Α. Χριστόπουλου, σελ. 32 η διαθεματική δραστηριότητα). - Σε συνεργασία με τους 
καθηγητές των Καλλιτεχνικών και της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, δώστε με θεατρικό 
τρόπο την υπόθεση του διηγήματος. Μπορείτε, αν θέλετε, να προσαρμόσετε το σενάριο σε 
νεότερες εποχές και να σκηνοθετήσετε ανάλογα τη θεατρική σας παράσταση («O τύπος και 
η ουσία», του Γ. Ξενόπουλου, σελ. 130 η 3η διαθεματική δραστηριότητα). 

http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/catalog.htm


1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Προγράμματα Σπουδών - Σχολικά εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον» 
 

267 
 

Οι διαθεματικές δραστηριότητες που παραπέμπουν στο διαδίκτυο για αναζήτηση υλικού 
ή αποτελούν το πλαίσιο για υλοποίηση project, δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές για 
παραγωγή πολυτροπικού λόγου (σελ. 14 η 2η διαθεματική δραστηριότητα, σελ. 26, 30, 60, 
105, 134, 163, 234, 243 οι διαθεματικές δραστηριότητες). Ωστόσο, οι περισσότερες 
δραστηριότητες, εκτός από λίγες εξαιρέσεις (σελ. 157 παραπομπή στον Ηλεκτρονικό κόμβο 
του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, σελ. 168 παραπομπή στο Μουσείο Καζαντζάκη, σελ. 176 
παραπομπή στον ιστότοπο του BBC και του Σπουδαστηρίου του Νέου Ελληνισμού) δεν 
αποδίδουν στις νέες τεχνολογίες τον πολυδιάστατο ρόλο που απαιτεί ένα σύγχρονο 
μάθημα λογοτεχνίας και δεν παρακινούν σε δράσεις σχετικές με εφαρμογές κοινωνικής 
δικτύωσης (π.χ. δημιουργία blog ή wiki) ή σε διαθεματικές εργασίες παρουσιασμένες με 
μορφή πολυτροπική.  

Παραδείγματα: Επισκεφθείτε έναν παλιό και ένα σύγχρονο ναό της περιοχής σας, με 
σκοπό να παρατηρήσετε και να συγκρίνετε την τεχνική της αγιογράφησης άλλοτε και τώρα. 
Απευθυνθείτε στους καθηγητές των Θρησκευτικών και των Καλλιτεχνικών, οι οποίοι 
μπορούν να βοηθήσουν και να κατευθύνουν την έρευνά σας για την ιστορική εξέλιξη της 
αγιογραφίας. («Η τέχνη του αγιογράφου» του Κ. Θεοτόκη, σελ. 134 η 1η διαθεματική 
δραστηριότητα). - Συγκεντρώστε εικόνες με αιγαιοπελαγίτικα ή ηπειρωτικά ελληνικά τοπία. 
Φτιάξτε κολάζ και διακοσμήστε την τάξη σας (Το Άξιον Εστί {Τα Πάθη, Ε΄}, του Ο. Ελύτη, 
σελ.185 η 2η διαθεματική δραστηριότητα).  
 
2.15. Ενίσχυση σύγχρονων διδακτικών μεθόδων 
Με δεδομένο ότι η μεθοδολογική προσέγγιση του διδακτικού εγχειριδίου λειτουργεί ως 
μοχλός βελτίωσης της εκπαιδευτικής πρακτικής, οι ερωτήσεις και περισσότερο οι 
διαθεματικές δραστηριότητες που προτείνονται μετά τη διδασκαλία κάθε κειμένου 
ενισχύουν έως ένα βαθμό σύγχρονες διδακτικές μεθόδους, όπως είναι η διδασκαλία σε 
ομάδες ή το project. Οι περισσότερες προτεινόμενες διαθεματικές δραστηριότητες, αν και 
δεν το δηλώνουν εμφανώς αλλά το υποδηλώνουν εμμέσως, τις περισσότερες φορές 
αναθέτουν στους μαθητές εργασία αναζήτησης υλικού σε ποικίλες πηγές (έντυπες και 
περισσότερο σπάνια διαδικτυακές), προτείνουν συσχετισμούς και παρακινούν σε 
συνεργασίες (σελ. 52, 70, 79, 168, 185, 189 οι διαθεματικές δραστηριότητες). Έτσι, στην 
πλειονότητά τους οι διαθεματικές δραστηριότητες, καθώς είναι γενικές και αρκετά 
«ανοικτές», προσφέρουν το πλαίσιο όπου ο διδάσκων θα αναπτύξει το δικό του σχέδιο 
εργασίας και ανάπτυξης του θέματος με τους μαθητές του, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα 
να εργαστούν ατομικά, αλλά και ομαδικά.  

Παραδείγματα: (άμεση προτροπή για ανάπτυξη project και εργασία σε ομάδες) Σε 
συνεργασία με τους καθηγητές της Γεωγραφίας και της Τεχνολογίας οργανώστε 
ερευνητικές ομάδες με σκοπό τη συλλογή στοιχείων για την τοποθεσία, τη λειτουργία και 
την ευρύτερη σημασία των γεφυριών, τόσο στην παλιά όσο και στη σύγχρονη εποχή της 
μεγάλης τεχνολογικής ανάπτυξης («Του γιοφυριού της Άρτας», δημοτικό τραγούδι, σελ. 14 
η 2η διαθεματική δραστηριότητα). – (έμμεση υποδήλωση ερευνητικής και 
ομαδοσυνεργατικής εργασίας) Εξετάστε την έννοια της εργασίας στη φύση (Φυσική, 
Βιολογία) και στην κοινωνική ζωή (Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Επαγγελματικός 
Προσανατολισμός), με σκοπό να αιτιολογήσετε την αναγκαιότητα ή μη της εργασίας για τη 
συνέχιση της ζωής («Δουλειά χωρίς ελπίδα», του Σ. Κόλεριτζ, σελ. 79 η διαθεματική 
δραστηριότητα). 
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3. Συμπεράσματα 
Το σχολικό εγχειρίδιο για τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου και οι 
δραστηριότητες που εμπεριέχει ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στο ρόλο τους ως μέσων 
επίτευξης των στόχων του μαθήματος και προωθούν ως ένα βαθμό σύγχρονες 
μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Οι μαθητές καλούνται να συμμετέχουν σε δραστηριότητες 
κριτικής προσέγγισης του λογοτεχνικού κειμένου, όπως είναι η αξιολόγηση επιχειρημάτων 
και ιδεών, η σύγκριση κειμένων, η βαθύτερη κατανόηση των γραφομένων και της 
συνυποδήλωσης των λέξεων. Συνεπώς, μέσω των δραστηριοτήτων οι μαθητές όχι μόνο 
εξασκούνται στην αποκωδικοποίηση του μηνύματος του λογοτεχνικού κειμένου, αλλά και 
στην ερμηνεία του και, τέλος, στην αναγνώριση των προθέσεων του δημιουργού του 
λογοτεχνικού κειμένου, στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η Λογοτεχνία είναι ένα σύνθετο 
πολιτισμικό φαινόμενο και ως τέτοιο προσεγγίζεται (Νέα Πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών, 
2011a; 2011b). 

Η ανταπόκριση του σχολικού εγχειριδίου και των δραστηριοτήτων του στα σύγχρονα 
ρεύματα της διδακτικής προσέγγισης της λογοτεχνικής παραγωγής διευρύνεται, αν 
λάβουμε υπόψη το συμπληρωματικό υλικό από το αντίστοιχο εμπλουτισμένο ψηφιακό 
σχολικό εγχειρίδιο που έχει αναρτηθεί στο Ψηφιακό Σχολείο, στο οποίο ο εκπαιδευτικός 
μπορεί να ανατρέξει και να το αξιοποιήσει σε όλες τις φάσεις τις διδασκαλίας. 

 
4. Προτάσεις 
Με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του σχολικού εγχειριδίου Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου 
προτείνονται ορισμένες αλλαγές, οι οποίες θα συντελέσουν ώστε να αποβεί το βιβλίο πιο 
αποτελεσματικό και, επιπλέον, θα δώσουν τη δυνατότητα στο διδάσκοντα να προσεγγίσει 
τις δραστηριότητες με πιο επικαιροποιημένη ματιά συνδέοντάς τες με τις εμπειρίες και τα 
ενδιαφέροντα των μαθητών του. 

Στην κατεύθυνση αυτή, κρίνεται αναγκαίος ο εμπλουτισμός του σχολικού εγχειριδίου με 
δραστηριότητες που δίνουν έμφαση στη σύνδεση με την καθημερινότητα, τις εμπειρίες και 
τα ενδιαφέροντα του μαθητή. Επίσης σημαντική είναι η επικαιροποίηση των εργασιών και 
των διαθεματικών δραστηριοτήτων του βιβλίου και ο εκσυχγρονισμός τους με αξιοποίηση 
των νέων τεχνολογιών στο πλαίσιο διερευνητικών και συνεργατικών τρόπων εργασίας των 
μαθητών, καθώς ορισμένες διαθεματικές δραστηριότητες του ισχύοντος σχολικού 
εγχειριδίου, ενώ προτείνουν διδακτικές μεθόδους όπως την εργασία σε ομάδες ή το 
project, δεν παραπέμπουν σε αντίστοιχες δράσεις διερεύνησης και αναζήτησης υλικού από 
το διαδίκτυο ούτε παρακινούν τους μαθητές σε παραγωγή πολυτροπικών κειμένων. 

Σημαντική ακόμη θεωρείται η ανάγκη της διαβάθμισης του βαθμού δυσκολίας και της 
επαναδιατύπωσης αρκετών ερωτήσεων/εργασιών (σελ. 120 η 3η εργασία, σελ. 181 η 1η 
εργασία και η 4η εργασία, σελ. 187 η 2η εργασία), προκειμένου αυτές να ανταποκρίνονται 
σε ευρύτερο γνωστικό/μορφωτικό και πολιτιστικό υπόβαθρο των μαθητών. Παράδειγμα 
τέτοιου τύπου δραστηριότητας προς επαναδιατύπωση: Σχολιάστε την ειδική λειτουργία των 
ήχων και της μουσικής στους 2 τελευταίους στίχους του ποιήματος ( «Φωνές», του Καβάφη, 
σελ. 120 η 3η εργασία). 

Διατύπωση περισσότερο σαφής απαιτείται για κάποιες δραστηριότητες που είναι 
ασαφείς και αόριστες και δεν έχουν συγκεκριμένο ζητούμενο (σελ. 79 η 6η εργασία, σελ. 
152, 154, 168, 194 οι διαθεματικές δραστηριότητες). Παράδειγμα ασαφούς διατύπωσης 
δραστηριότητας, η οποία δεν προσδιορίζει ως προς τι καλούνται οι μαθητές να σχολιάσουν 
τη μελοποίηση: Ακούστε και σχολιάστε τη μελοποίηση του ποιήματος από το συνθέτη 
Δημήτρη Παπαδημητρίου στο δίσκο Τραγούδια για τους μήνες με την Ελευθερία 
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Αρβανιτάκη («Γιατί μ’ αγάπησες», της Μ. Πολυδούρη, σελ. 152 η διαθεματική 
δραστηριότητα). 

Παρόλα αυτά, οι δραστηριότητες του εγχειριδίου καθοδηγούν τον εκπαιδευτικό ως προς 
την τυπολογία των ερωτήσεων και μπορούν να λειτουργήσουν «κατ΄ αναλογία» ως «νύξεις 
ενεργειών» για τους διδάσκοντες, χωρίς κατ΄ ανάγκη να αποτελούν αποκλειστικό οδηγό της 
ανάγνωσης του κειμένου. Ο διδάσκων έχει τη δυνατότητα της τροποποίησης και του 
εμπλουτισμού των δραστηριοτήτων, ανάλογα με τους στόχους που θέτει και τις ανάγκες 
των μαθητών. 

Σήμερα που οι εξελίξεις είναι αδυσώπητες, αλλά και συναρπαστικές, σήμερα που οι 
ψηφιακές κοινότητες έχουν φωνή, ο εκπαιδευτικός είναι εκείνος που καλείται να 
διαμορφώσει μαθησιακό περιβάλλον ικανό να προκαλέσει την προσοχή και τη συμμετοχή 
των μαθητών του (Τσιβάς, 2001). 

 
Βιβλιογραφικές αναφορές 
Anderson, L.W. & Krathwohl, D.R. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: 

A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives. New York: Addison Wesley 
Longman. 

Bloom B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I: The Cognitive Domain. 
New York: David McKay Co. Inc. 

Δ.Ε.Π.Π.Σ. (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών και Αναλυτικά Προγράμματα 
Σπουδών για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση, τόμος Α΄. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο. 

Καγιαλής, Π., Ντουνιά, Χ. & Μέντη, Θ. (2012). Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ 
Γυμνασίου, Α΄ έκδοση. Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων. 

Κουμπάρου – Χανιώτη, Χ. (2003). Τα Νεοελληνικά Αναγνώσματα στη Μέση Εκπαίδευση. 
Συγγραφείς και ανθολογημένα κείμενα (1884 – 1977). Αθήνα: Χ. Ζαχαρόπουλος – Δ. 
Σιταράς – Σ. Ζαχαροπούλου Ο.Ε.. 

Κουτσελίνη‐Ιωαννίδου, Μ. (1996). Θεωρητικό Πλαίσιο για την Αξιολόγηση των Διδακτικών 
Εγχειριδίων. Νέα Παιδεία, τχ. 79, 70-77. 

Ματσαγγούρας, Η. (2006). Διδακτικά εγχειρίδια: κριτική αξιολόγηση γνωσιακής, διδακτικής 
και μαθησιακής λειτουργίας. Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, 7, 60-
92. 

Μπονίδης, Κ. (2005). Η αξιολόγηση των σχολικών βιβλίων: διαδικασία και κριτήρια 
αξιολόγησης,στο: Βέικου (επιμ.) Διδακτικό βιβλίο και εκπαιδευτικό υλικό στο σχολείο: 
Προβληματισμοί, δυνατότητες, προοπτικές. Πρακτικά συνεδρίου, Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο. Θεσσαλονίκη: Ζήτη. 

Νέα Πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών (2011). Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της 
Νεοελληνικής Γλώσσας & της Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο Αθήνα: Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο. (Ανακτήθηκε στις 23/03/2016, από http://ebooks.edu.gr/new/ps.php). 

Νέα Πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών (2011). Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της 
Λογοτεχνίας στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό. Αθήνα: 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. (Ανακτήθηκε στις 23/03/2016, από 
http://ebooks.edu.gr/new/ps.php). 

Ξωχέλλης, Δ. (2005). Τα κριτήρια εγκυρότητας, αξιοπιστίας και παιδαγωγικής 
καταλληλότητας των σχολικών βιβλίων στο Βεΐκου (επιμ.) Διδακτικό Βιβλίο και 
Εκπαιδευτικό υλικό στο Σχολείο: Προβληματισμοί – Δυνατότητες – Προοπτικές. 
Πρακτικά Συνεδρίου Θεσσαλονίκη: Ζήτη. 

http://ebooks.edu.gr/new/ps.php
http://ebooks.edu.gr/new/ps.php


1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Προγράμματα Σπουδών - Σχολικά εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον» 
 

270 
 

Τσιβάς, Α.(2001). «Ο Εκπαιδευτικός ως Παραγωγός Εκπαιδευτικού Υλικού», στο Κ. 
Ουζούνης και Α. Καραφύλλης (επιμ.), Ο Δάσκαλος του 21ου Αιώνα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Ξάνθη: Εκδόσεις Σπανίδη. 

Τσομπανίδης, Γ. Ν. (2004). Στρατηγικές Μελέτης. Βοηθώντας τους μαθητές με και χωρίς 
μαθησιακές δυσκολίες να μελετούν αποδοτικά. Αθήνα. 

Φουντοπούλου, Μ. (1995). Το διδακτικό εγχειρίδιο ως εργαλείο της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, Διαβάζω, 357, 44-51. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Προγράμματα Σπουδών - Σχολικά εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον» 
 

271 
 

Επαυξημένη Πραγματικότητα στην Εκπαίδευση: Μια εφήμερη 
τάση ή το μέλλον των σχολικών εγχειριδίων; 

 
Αγγελική Βουδούρη  

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ 
avoudou@primedu.uoa.gr  

 
Βίκυ Πάτσιου  

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ 
vpatsiou@primedu.uoa.gr  

 
Ελένη Μαυροματίδου  

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ 
elenimavroma@primedu.uoa.gr 

 
Γεώργιος Κουτρομάνος 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ 
koutro@math.uoa.gr 

 
 
Περίληψη 
Τα τελευταία χρόνια, η τεχνολογική εξέλιξη και η πρόοδος που παρατηρήθηκε στις συσκευές κινητής 
τεχνολογίας (ταμπλέτες και έξυπνα κινητά τηλέφωνα) αλλά και στις τηλεπικοινωνίες έχει επιφέρει σημαντικές 
αλλαγές στην τυπική και άτυπη μάθηση. Τα πλεονεκτήματα αυτών των συσκευών έχουν οδηγήσει στην 
αύξηση του ενδιαφέροντος της ερευνητικής κοινότητας για την «κινητή επαυξημένη πραγματικότητα» και την 
αξιοποίησή της στην εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό, παρατηρείται μεταξύ άλλων, ως νέα τάση η εκπαιδευτική 
αξιοποίηση των «βιβλίων επαυξημένης πραγματικότητας», δηλαδή συμβατικών βιβλίων, οι σελίδες των 
οποίων επικαλύπτονται από εικονικές πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Σκοπός της παρούσας εργασίας 
είναι: α) να εξετάσει διαμέσου της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας την επίδραση της επαυξημένης 
πραγματικότητας με τη χρήση τάμπλετ ή/και έξυπνων κινητών τηλεφώνων στη γλώσσα και στη λογοτεχνία, 
και β) να προτείνει ένα ενδεικτικό παράδειγμα επαυξημένης πραγματικότητας για τη διδασκαλία της 
λογοτεχνίας. Τα αποτελέσματα της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας έδειξαν ότι υπάρχει περιορισμένος 
αριθμός ερευνών τόσο ως προς την ανάπτυξη επαυξημένων βιβλίων που μπορούν να αξιοποιηθούν στη 
διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας, όσο και ως προς την εφαρμογή/ένταξή τους σε τυπικά και 
άτυπα περιβάλλοντα μάθησης με τη χρήση ταμπλέτας ή/και έξυπνων κινητών τηλεφώνων. Ωστόσο, τα 
υπάρχοντα ερευνητικά ευρήματα παρέχουν αρκετές ενδείξεις ότι η επαυξημένη πραγματικότητα μεταξύ 
άλλων μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη θετικών στάσεων απέναντι στη μάθηση, στη βελτίωση της 
αναγνωστικής ικανότητας και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων γραμματισμού. Ο περιορισμένος αυτός αριθμός 
επαυξημένων βιβλίων, αλλά κυρίως η έλλειψή τους στην ελληνική εκπαίδευση, αποτέλεσε αφορμή στην 
παρούσα εργασία να σχεδιαστεί με επαυξημένη πραγματικότητα το ποίημα του Γιάννη Ρίτσου «Πρωινό 
άστρο». Το παράδειγμα αυτό αναπτύχθηκε στην πλατφόρμα «Layar Creator» και επαυξήθηκε με εικόνες, 
βίντεο και ιστοσελίδες. Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας ενισχύουν την ανάγκη για διεξαγωγή 
περισσότερων ερευνών στο πεδίο της επαυξημένης πραγματικότητας και ειδικότερα στον σχεδιασμό, την 
ανάπτυξη και την αξιολόγηση επαυξημένων βιβλίων για τη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας. 
 
Λέξεις-κλειδιά: επαυξημένη πραγματικότητα, επαυξημένα βιβλία, γλώσσα, λογοτεχνία, ταμπλέτα, κινητή 
μάθηση. 
 
1. Εισαγωγή 
Τα τελευταία χρόνια έχει διεξαχθεί ένας σημαντικός αριθμός ερευνών σχετικά με τη χρήση 
και την επίδραση των συσκευών κινητής τεχνολογίας, όπως των έξυπνων κινητών 
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τηλεφώνων (smartphones) και των τάμπλετ (tablet), στη μάθηση και τη διδασκαλία (Wu et 
al., 2012; Wu, Lee, Chang, & Liang, 2013). Τα χαρακτηριστικά αυτών των συσκευών, όπως το 
μικρό μέγεθός τους, η ασύρματη διασύνδεσή τους στο διαδίκτυο, η παροχή Παγκόσμιου 
Συστήματος Στιγματοθέτησης (GPS), φωτογραφικής μηχανής/βίντεο, η αναγνώριση φωνής 
και η δυνατότητα διασύνδεσής τους με άλλες συσκευές, τις καθιστούν πιο ελκυστικές σε 
σύγκριση με τους υπολογιστές και τους φορητούς υπολογιστές, γεγονός που έχει οδηγήσει 
στην ανάπτυξη διάφορων εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας (Koutromanos, Sofos, 
& Avraamidou, 2015).  

Η επαυξημένη πραγματικότητα ορίζεται ως μια έμμεση ή άμεση σε πραγματικό χρόνο 
θέαση του πραγματικού φυσικού περιβάλλοντος, το οποίο έχει επαυξηθεί μέσω της 
προσθήκης εικονικών πληροφοριών δημιουργημένων από υπολογιστή (Carmigniani & 
Furht, 2011). Σύμφωνα με τον Azuma (1997), η επαυξημένη πραγματικότητα πρέπει να 
πληροί τρεις βασικές λειτουργίες: α) συνδυασμό πραγματικών και εικονικών κόσμων, β) 
αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο και γ) ακριβή εγγραφή των τρισδιάστατων εικονικών 
και πραγματικών αντικειμένων.  

Οι μέχρι σήμερα έρευνες στο πεδίο της εκπαιδευτικής αξιοποίησης της επαυξημένης 
πραγματικότητας εστιάζουν μεταξύ άλλων στις ανθρωπιστικές επιστήμες (Fallavolitta, Blum, 
Eck, Sandor, Weidert, Waschke, & Navab, 2013; Ho, Nelson, & Müeller-Wittig, 2011), στη 
μηχανική (Ibáñez, Serio, Villarán, & Kloos, 2014), στις τέχνες (Chang, Chang, Hou, Sung, 
Chao, & Lee, 2014; Di Serio, Ibáñez, & Kloos, 2013) και στις φυσικές επιστήμες (Chang, Wu, 
& Hsu, 2013). Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών έδειξαν θετικά αποτελέσματα στη 
μαθησιακή διαδικασία, όπως αύξηση των γνώσεων των μαθητών, ανάπτυξη διάφορων 
δεξιοτήτων και αύξηση των κινήτρων για μάθηση. Όσον αφορά στη χρήση της επαυξημένης 
πραγματικότητας στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας, οι μέχρι τώρα έρευνες 
είναι περιορισμένες και εστιάζουν κυρίως στην εκμάθηση ξένων γλωσσών (Liu & Chu, 2010; 
Liu & Tsai, 2013). 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι: α) να εξετάσει διαμέσου της ανασκόπησης της 
βιβλιογραφίας την επίδραση της επαυξημένης πραγματικότητας με τη χρήση τάμπλετ ή/και 
έξυπνων κινητών τηλεφώνων στη γλώσσα και στη λογοτεχνία, και β) να προτείνει ένα 
ενδεικτικό παράδειγμα επαυξημένης πραγματικότητας για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας.   

Η παρούσα εργασία αποτελείται από πέντε ενότητες. Η δεύτερη ενότητα, που 
ακολουθεί, παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά της επαυξημένης πραγματικότητας. 
Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζεται μέσω της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας η μέχρι 
σήμερα ερευνητική δραστηριότητα σχετικά με την επαυξημένη πραγματικότητα στη 
γλώσσα και στη λογοτεχνία. Η τέταρτη ενότητα περιγράφει μια ενδεικτική πρόταση 
αξιοποίησης της επαυξημένης πραγματικότητας για τη διδασκαλία του ποιήματος του 
Γιάννη Ρίτσου «Πρωινό άστρο». Η τελευταία ενότητα εστιάζει στα κυριότερα 
συμπεράσματα της εργασίας αλλά και σε προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 

 
2. Επαυξημένη πραγματικότητα  
Η επαυξημένη πραγματικότητα επιτρέπει την εναπόθεση εικονικών πληροφοριών πάνω 
στον πραγματικό κόσμο, καθιστώντας δυνατή τη θέασή τους ως μέρος του πραγματικού 
περιβάλλοντος (Chao, Lan, Kinshuk, Chang, & Sung, 2014). Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται 
στον χρήστη μία ενιαία αντίληψη του φυσικού και του εικονικού κόσμου (Cheng & Tsai, 
2016) και προσδίδεται η αίσθηση της αυθεντικής αλληλεπίδρασης (Zhang, Sung, Hou, & 
Chang, 2014). 
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Η γεφύρωση του πραγματικού κόσμου με την εικονική πληροφορία προϋποθέτει την 
επιστράτευση διάφορων τεχνολογιών που εμπλέκονται σε διαδικασίες όπως ο 
«εντοπισμός» (tracking) και η «εγγραφή» (registration) (Azuma, et al, 2001). Βασικά 
στοιχεία για τη λειτουργία ενός συστήματος επαυξημένης πραγματικότητας αποτελούν η 
συσκευή εισόδου (π.χ. βιντεοκάμερα, δικτυακή κάμερα), η συσκευή εξόδου (π.χ. οθόνη 
προσαρτημένη στο κεφάλι, οθόνη υπολογιστή, κινητού τηλεφώνου ή ταμπλέτας), ο 
υπολογιστής και η εγκατάσταση μίας εφαρμογής λογισμικού (Koutromanos, Sofos, & 
Avraamidou, 2015; Olmedo, 2013).  

Η ραγδαία ανάπτυξη της επαυξημένης πραγματικότητας που αξιοποιεί συσκευές κινητής 
τεχνολογίας οδήγησε στην εμφάνιση της «Κινητής Επαυξημένης Πραγματικότητας» (Barbas, 
Loureiro, Messias, & Pacheco, 2015; Kim, Hwang, Zo, & Lee, 2014). Η ταξινόμηση των 
εφαρμογών αυτού του είδους γίνεται με κριτήριο το εάν η λειτουργία τους βασίζεται στην 
αναγνώριση της εικόνας (image-based) ή της θέσης του χρήστη (location-based) (Cheng & 
Tsai, 2013; Pence, 2011; Zhang et al., 2014).  

Η λειτουργία των εφαρμογών της πρώτης κατηγορίας (image-based) προϋποθέτει τον 
εντοπισμό είτε δεικτών (π.χ. κωδικοί γρήγορης απόκρισης) που έχουν τοποθετηθεί στο 
πραγματικό περιβάλλον (marker-based tracking) είτε φυσικών χαρακτηριστικών των 
αντικειμένων που είναι παρόντα στον χώρο (markerless tracking) (Wojciechowski & Cellary, 
2013). Ειδικότερα, η εισαγωγή των δεδομένων στο λογισμικό επιτυγχάνεται μέσω της 
κάμερας της φορητής συσκευής και, στη συνέχεια, ακολουθείται μία διεργασία 
αναγνώρισης κωδικών, κατά την οποία παράγεται το εικονικό περιεχόμενο και προβάλλεται 
στο αναγνωρισμένο αντικείμενο (Kim et al., 2014). Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας 
εφαρμογής αποτελούν τα βιβλία επαυξημένης πραγματικότητας (Cheng & Tsai, 2013).  

Η δεύτερη κατηγορία (location-based) περιλαμβάνει εφαρμογές που ανιχνεύουν τη θέση 
του χρήστη αντλώντας δεδομένα από ασύρματα δίκτυα ή από το GPS της φορητής 
συσκευής. Οι εφαρμογές του συγκεκριμένου είδους μπορούν να παρουσιάζουν στον 
χρήστη εικονικό περιεχόμενο ανάλογο με την εκάστοτε τοποθεσία του, καθώς αυτός 
κινείται στον φυσικό χώρο (Cheng & Tsai, 2013; Dunleavy, 2014; Wojciechowski & Cellary, 
2013). 
 
3. Η Επαυξημένη πραγματικότητα στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας 
Για τη διερεύνηση της αξιοποίησης και της επίδρασης της επαυξημένης πραγματικότητας 
στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας, κρίθηκε σκόπιμη η ανασκόπηση της 
βιβλιογραφίας. Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων «ScienceDirect» 
(http://www.sciencedirect.com) και «ERIC» (eric.ed.gov), όπου πραγματοποιήθηκε 
συνδυαστική αναζήτηση των ακόλουθων όρων: «augmented reality and language», 
«augmented reality and literature» και «augmented reality and books». Η παρούσα 
ανασκόπηση καλύπτει τη χρονική περίοδο από το 2000 έως και τον Δεκέμβριο του 2015 και 
εστιάζει σε έρευνες, στις οποίες χρησιμοποιούνται συσκευές κινητής τεχνολογίας (PDAs, 
κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες). 

Κατόπιν συστηματικής μελέτης και επεξεργασίας των 21 συνολικά άρθρων που 
εντοπίστηκαν, διαπιστώθηκε ενασχόληση της ερευνητικής κοινότητας με τρεις επιμέρους 
άξονες, ήτοι: α) σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση βιβλίων επαυξημένης 
πραγματικότητας, β) αξιοποίηση βιβλίων επαυξημένης πραγματικότητας σε τυπικά και 
άτυπα μαθησιακά περιβάλλοντα, με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την 
πρόσληψη της αναγνωστικής εμπειρίας από τους μαθητές, και γ) αξιοποίηση συστημάτων 
και βιβλίων επαυξημένης πραγματικότητας στο μάθημα της γλώσσας και της λογοτεχνίας 
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σε τυπικά και άτυπα μαθησιακά περιβάλλοντα. Βάσει της συγκεκριμένης διαπίστωσης, 
πραγματοποιήθηκε η ταξινόμηση των άρθρων και διαμορφώθηκαν οι κατηγορίες, οι οποίες 
παρουσιάζονται στις ενότητες που ακολουθούν. 
 
3.1 Εμπλουτισμός της αναγνωστικής εμπειρίας 
Μέσω της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε ότι ένα μέρος της ερευνητικής 
δραστηριότητας αναφέρεται στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη βιβλίων επαυξημένης 
πραγματικότητας που μπορούν να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία γλωσσικών και 
λογοτεχνικών μαθημάτων. Ειδικότερα, εντοπίστηκαν οκτώ έρευνες, τέσσερις από τις οποίες 
σχετίζονται με την εκμάθηση της γλώσσας (Abas & Zaman, 2011; Hsieh & Lin, 2009; 
Margetis, Zabulis, Koutlemanis, Antona, & Stephanidis, 2013; Papadaki, et al, 2013), ενώ οι 
υπόλοιπες τέσσερις αφορούν σε επαυξημένα βιβλία που μπορούν να υποστηρίξουν τη 
διδασκαλία της λογοτεχνίας (Grasset, Dünser, & Billinghurst, 2008; Mc Kenzie & Darnell, 
2003; Rambli, Matcha, Sulaiman, & Nayan, 2012; Tomi & Rambli, 2013). Στα συγκεκριμένα 
βιβλία, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της επαυξημένης πραγματικότητας καθίσταται 
εφικτή μέσω της προσθήκης εικόνων δύο ή τριών διαστάσεων, τρισδιάστατων εικονικών 
κινούμενων χαρακτήρων, ήχου και αφήγησης ιστοριών σε συμβατικά βιβλία. Άξιο 
αναφοράς είναι το γεγονός ότι μία μόνο έρευνα εντάσσεται στην κατηγορία της «κινητής 
επαυξημένης πραγματικότητας» (Tomi & Rambli, 2013). 

Η αναβάθμιση της αναγνωστικής εμπειρίας των μαθητών, η ανάπτυξη δεξιοτήτων 
γραμματισμού και η διαμόρφωση θετικής στάσης απέναντι στο μάθημα της λογοτεχνίας 
αποτελούν βασικούς στόχους των ερευνών που εντάχθηκαν στην κατηγορία αυτή. 
Παράλληλα, οι συγκεκριμένοι ερευνητές έθεσαν ως ερευνητικό σκοπό την αξιολόγηση της 
ευχρηστίας, της χρησιμότητας και της καταλληλότητας των βιβλίων επαυξημένης 
πραγματικότητας, λαμβάνοντας ανατροφοδότηση από ειδικούς ευχρηστίας (Grasset et al., 
2008; Margetis et al., 2013; Papadaki et al., 2013), χρήστες και μαθητές της ηλικιακής 
ομάδας, στην οποία απευθύνονταν οι εφαρμογές τους (Grasset et al., 2008; Hsieh & Lin, 
2009; Mc Kenzie & Darnell, 2003; Rambli et al., 2012; Tomi & Rambli, 2013). Στα κυριότερα 
ευρήματα των ερευνών συγκαταλέγονται η διαπίστωση της ευκολίας χρήσης και 
εκμάθησης των εφαρμογών, η ανάδειξη των θετικών στάσεων του δείγματος και η 
αναγνώριση της ευρείας αποδοχής των επαυξημένων βιβλίων (Grasset et al., 2008; Hsieh & 
Lin, 2009; Margetis et al., 2013; Mc Kenzie & Darnell, 2003; Papadaki et al., 2013; Rambli et 
al., 2012; Tomi & Rambli, 2013). 
 
3.2  Πρόσληψη της αναγνωστικής εμπειρίας 
Η δεύτερη κατηγορία, που διαμορφώθηκε, περιλαμβάνει έξι έρευνες, στις οποίες 
αναφέρεται η ενσωμάτωση βιβλίων επαυξημένης πραγματικότητας σε τυπικά και άτυπα 
μαθησιακά περιβάλλοντα. Στις συγκεκριμένες μελέτες, αν και η εφαρμογή των 
επαυξημένων βιβλίων δεν πραγματοποιείται στα μαθήματα της γλώσσας ή της λογοτεχνίας, 
η ένταξή τους στη μαθησιακή διαδικασία αποσκοπεί στην καλλιέργεια δεξιοτήτων 
γραμματισμού. Αξιοσημείωτο είναι ότι μόνο σε δύο από αυτές χρησιμοποιούνται συσκευές 
κινητής τεχνολογίας για τη θέαση του εικονικού περιεχομένου. Οι έρευνες αυτές 
διερευνούν, σε γενικές γραμμές, την πρόσληψη της αναγνωστικής εμπειρίας, εξετάζοντας 
την αλληλεπίδραση των μαθητών με τα επαυξημένα βιβλία, με απώτερο σκοπό τον 
προσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο εμπλουτίζεται η αναγνωστική διαδικασία (Luckin & 
Fraser, 2011). Στα πλαίσια αυτά, εξετάζονται παράγοντες που επιδρούν καταλυτικά στην 
αλληλεπίδραση των μαθητών με τα βιβλία (Hornecker & Dünser, 2009). Ειδικότερα, δίδεται 
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έμφαση: 1) στον τρόπο αντίδρασης των παιδιών σε φυσικά αντικείμενα που 
«επαυξάνονται» με ψηφιακό περιεχόμενο (Hornecker & Dünser, 2009), 2) στη δυνατότητα 
εφαρμογής των γνώσεων και των δεξιοτήτων που κατέχουν τα παιδιά από τον φυσικό 
κόσμο κατά την αλληλεπίδραση με τα επαυξημένα βιβλία (Hornecker & Dünser, 2009), 3) 
στον βαθμό δυσκολίας που παρουσιάζει η αλληλεπίδραση με τα επαυξημένα βιβλία 
(Hornecker & Dünser, 2009), 4) στον βαθμό υποστήριξης της συνεργατικής μάθησης 
(Dünser & Hornecker, 2007), 5) στην επίδραση του επιπέδου των αναγνωστικών δεξιοτήτων 
στην ικανότητα πλοήγησης (Hornecker & Dünser, 2009), 6) στις στάσεις, στις δράσεις και 
στην ανταπόκριση των μαθητών (Luckin & Fraser, 2011; Rambli, Matcha, & Sulaiman, 2013), 
7) στον βαθμό απόλαυσης της αναγνωστικής διαδικασίας (Cheng & Tsai, 2014; Luckin & 
Fraser, 2011; Rambli et al., 2013),  8) στα μοτίβα συμπεριφοράς που εκδηλώνονται κατά την 
αναγνωστική δραστηριότητα (Cheng & Tsai, 2014; Cheng & Tsai, 2016), και 9) στις 
αντιλήψεις των γονέων σχετικά με τη συμβολή των επαυξημένων βιβλίων στη μάθηση των 
παιδιών (Cheng & Tsai, 2016). 

Η ερευνητική δραστηριότητα αναφορικά με την πρόσληψη της αναγνωστικής εμπειρίας 
εντοπίζεται αποκλειστικά σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και εστιάζει σε παιδιά 
προσχολικής ηλικίας. Παρά τον περιορισμένο αριθμό των ερευνών της συγκεκριμένης 
κατηγορίας, έχει επισημανθεί πληθώρα ενδείξεων για τη συμβολή των βιβλίων 
επαυξημένης πραγματικότητας στη μάθηση. Σε γενικές γραμμές, η χρήση τους έχει 
συνδεθεί με την προσέλκυση της προσοχής των παιδιών (Dünser & Hornecker, 2007; 
Hornecker & Dünser, 2009; Rambli et al., 2013), την ενεργή εμπλοκή των παιδιών στις 
μαθησιακές δραστηριότητες (Cheng & Tsai, 2014; Hornecker & Dünser, 2009; Luckin & 
Fraser, 2011; Rambli et al., 2013), τον εμπλουτισμό των κινήτρων για μάθηση (Cheng & Tsai, 
2016; Rambli et al., 2013), την ενθάρρυνση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Dünser & 
Hornecker, 2007; Hornecker & Dünser, 2009; Luckin & Fraser, 2011), τη βελτίωση 
δεξιοτήτων γραμματισμού (Luckin & Fraser, 2011), καθώς και την επίτευξη γνωστικών 
επιτευγμάτων υψηλού επιπέδου (Cheng & Tsai, 2014). 

 
3.3 Υποστήριξη της διδασκαλίας της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας 
Η ένταξη της τεχνολογίας της επαυξημένης πραγματικότητας στη διδασκαλία της γλώσσας 
και της λογοτεχνίας είτε σε τυπικά είτε σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης παρατηρείται σε 
οκτώ έρευνες, στην πλειονότητα των οποίων (6 έρευνες) αξιοποιούνται συσκευές κινητής 
τεχνολογίας. Ειδικότερα, η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έδειξε ότι η επαυξημένη 
πραγματικότητα έχει αξιοποιηθεί με διάφορους τρόπους στη διδασκαλία της γλώσσας 
(Dunleavy, Dede, & Mitchell, 2009; Liu, 2009; Liu & Chu, 2010; Liu & Tsai, 2013; Ho et al., 
2011; Perry, 2015). Ωστόσο, εντοπίστηκαν μόλις δύο έρευνες για βιβλία επαυξημένης 
πραγματικότητας (Chen, Teng, Lee, & Kinshuk, 2011; Küçük, Yılmaz, & Göktaş, 2014), ενώ 
μόνο σε μία από αυτές χρησιμοποιούνται συσκευές κινητής τεχνολογίας για την 
οπτικοποίηση των εικονικών πληροφοριών που περιέχουν τα επαυξημένα βιβλία (Chen et 
al., 2011). Επιπλέον, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι μελέτες της συγκεκριμένης 
κατηγορίας αναφέρονται αποκλειστικά στις βαθμίδες της δευτεροβάθμιας (5 έρευνες) και 
τριτοβάθμιας (3 έρευνες) εκπαίδευσης. Κατά συνέπεια, μέσω της παρούσας ανασκόπησης 
διαπιστώθηκε το γεγονός ότι εκλείπουν έρευνες που να παρέχουν εμπειρικά δεδομένα για 
την επίδραση των επαυξημένων βιβλίων στη γλώσσα και στη λογοτεχνία σε επίπεδο 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

Εντούτοις, η θετική επίδραση της επαυξημένης πραγματικότητας στη διδασκαλία της 
γλώσσας και της λογοτεχνίας αποτελεί κοινή παραδοχή όλων των ερευνητών της 
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συγκεκριμένης κατηγορίας. Ειδικότερα, έχει αναγνωριστεί η συνεισφορά της επαυξημένης 
πραγματικότητας: 
• στην παρώθηση για μάθηση (Chen et al., 2011; Dunleavy et al., 2009; Ho et al., 2011; 

Küçük et al., 2014; Liu, 2009; Liu & Chu, 2010; Liu & Tsai, 2013; Perry, 2015), 
• στην ενθάρρυνση της δημιουργικής ικανότητας (Ho et al., 2011; Liu, 2009; Liu & Chu, 

2010), 
• στην καλλιέργεια δεξιοτήτων συνεργασίας (Dunleavy et al., 2009; Ho et al., 2011; Perry, 

2015),  
• στην ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων (Dunleavy et al., 2009; Ho et al., 2011; Liu, 2009; 

Liu & Chu, 2010), 
• στην καλλιέργεια δεξιοτήτων σκέψης ανωτέρου επιπέδου (Dunleavy et al., 2009), 
• στη διευκόλυνση της κατανόησης του περιεχομένου (Dunleavy et al., 2009; Liu & Tsai, 

2013) και στην ενίσχυση της αναγνωστικής κατανόησης (Chen et al., 2011), 
• στη μαθησιακή αποτελεσματικότητα (Liu & Tsai, 2013) και στην επίτευξη υψηλών 

επιδόσεων (Küçük et al., 2014), 
• στην ενίσχυση του πολυγραμματισμού (Ho et al., 2011) και, τέλος,  
• στον περιορισμό της νοητικής υπερφόρτωσης και του άγχους των μαθητών (Küçük et al., 

2014). 
Όπως διαφαίνεται εκ των ανωτέρω στοιχείων, η ενίσχυση της παρώθησης για μάθηση 

έχει επισημανθεί από το σύνολο των ερευνητών ως σημαντικό μαθησιακό όφελος που 
απορρέει από την αξιοποίηση της επαυξημένης πραγματικότητας στη γλώσσα και στη 
λογοτεχνία. Επιπροσθέτως, έχει αναγνωριστεί η δυνατότητα της επαυξημένης 
πραγματικότητας να συνδράμει στην ανάπτυξη νοητικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, στη 
διεύρυνση των γνώσεων των μαθητών και στη βελτίωση της μαθησιακής τους απόδοσης.  

 
4. Ενδεικτικό παράδειγμα επαυξημένης πραγματικότητας για τη διδασκαλία της 
λογοτεχνίας 
4.1 Μεθοδολογία σχεδιασμού και ανάπτυξης 
Στην παρούσα εργασία αξιοποιήθηκε η επαυξημένη πραγματικότητα σε μια ενότητα από το 
«Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Γ’ & Δ’ Δημοτικού, Στο σκολειό του κόσμου». Η ενότητα 
αυτή είναι «Και πάμε. Εμάς προσμένει το σπιτάκι» και, πιο συγκεκριμένα, το ποίημα 
«Πρωινό άστρο» (1955) του Γιάννη Ρίτσου (Κατσίκη - Γκίβαλου, Παπαδάτος, Πάτσιου, 
Πολίτης, & Πυλαρινός, 2009). Το ποίημα αυτό, του καταξιωμένου δημιουργού, γράφτηκε με 
αφορμή τη γέννηση της κόρης του Έρης και αποτελεί κορυφαία εκδήλωση του τρυφερού 
λυρισμού του ποιητή. 
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Εικόνα 1: Το ποίημα «Πρωινό άστρο» του Γιάννη Ρίτσου. 

 
Η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε για την ανάπτυξη του ποιήματος του Γιάννη Ρίτσου 

με επαυξημένη πραγματικότητα αποτελείται από τέσσερα στάδια. Στο Στάδιο Α, έγινε 
αναζήτηση και επιλογή του οπτικοακουστικού υλικού (εικόνες, βίντεο, κείμενο, 
ιστοσελίδες). Στο Στάδιο Β, έγινε, σε μορφή αρχείου «pdf», εισαγωγή των σελίδων του 
ποιήματος, από το Ανθολόγιο, στην πλατφόρμα «Layar Creator». Διαμέσου των 
δυνατοτήτων της πλατφόρμας τοποθετήθηκε σε διάφορα σημεία των σελίδων του 
ποιήματος το επαυξημένο οπτικοακουστικό υλικό (βλ. επόμενη ενότητα). Στο Στάδιο Γ, 
έγινε εσωτερική διαμορφωτική αξιολόγηση του τελικού αποτελέσματος από τα μέλη της 
παρούσας εργασίας. Αυτή εστίασε στη διάταξη των αντικειμένων του περιεχομένου 
(ιστοσελίδες, βίντεο, εικόνες), στην λειτουργικότητά τους και στην ευχρηστία τους. Στο 
Στάδιο Δ, έγινε τελική δημοσίευση του περιεχομένου του ποιήματος, ώστε να είναι, 
διαμέσου ταμπλέτας ή και κινητού τηλεφώνου, προσβάσιμο από οποιοδήποτε έντυπο 
βιβλίο του Ανθολογίου. 
 
4.2 Η τεχνολογία   
Το ποίημα που επαυξήθηκε στην παρούσα εργασία στηρίζεται στην επαυξημένη 
πραγματικότητα εικόνας (image-based augmented reality). Για τον σκοπό αυτό 
αξιοποιήθηκε η πλατφόρμα «Layar Creator» (βλ. Εικόνα 2). Πρόκειται για μια πλατφόρμα 
διαδικτύου, η οποία παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη να δημιουργήσει το δικό του υλικό 
επαυξημένης πραγματικότητας χωρίς να απαιτούνται προγραμματιστικές δεξιότητες. 
Ειδικότερα, μπορεί να επαυξηθεί οποιοδήποτε έντυπο υλικό με περιεχόμενο όπως βίντεο, 
ιστοσελίδες, εικόνες και ήχο.  
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Εικόνα 2: Η πλατφόρμα «Layar Creator» (https://www.layar.com/). 

 
Για τη θέαση του υλικού στο βιβλίο του Ανθολογίου, απαιτείται ταμπλέτα ή έξυπνο 

κινητό τηλέφωνο που να έχει σύνδεση στο διαδίκτυο και εγκατεστημένη την εφαρμογή 
Layar app (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.layar). 
 
4.3 Το περιεχόμενο που επαυξήθηκε 
Το ποίημα επαυξήθηκε με βίντεο, εικόνες και ιστοσελίδες. Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη 
σελίδα (βλ. σελ. 34, Εικόνα 1) του ποιήματος, τοποθετήθηκε μια υπερσύνδεση σε 
ιστοσελίδα που περιέχει τρία ακόμα αποσπάσματα από την ίδια ποιητική σύνθεση του 
Γιάννη Ρίτσου (βλ. http://goo.gl/IvGP1E). Το πρώτο απόσπασμα είναι το «Κοριτσάκι μου», 
το δεύτερο το «Πρωινό άστρο» και το τρίτο το «Νάτη η νύχτα που σιμώνει…». Επιπρόσθετα, 
η πρώτη σελίδα του ποιήματος επαυξήθηκε με δύο βίντεο. Στο πρώτο βίντεο (βλ. 
https://www.youtube.com/watch?v=YG7e9nmZVpE) απαγγέλει το ποίημα «Πρωινό άστρο» 
ο ποιητής Γιάννης Βαρβέρης. Στο δεύτερο βίντεο (βλ. 
https://www.youtube.com/watch?v=H4tgKnf50Wc) παρουσιάζεται το έντεχνο έργο για 
μεικτή ορχήστρα το «Πρωινό άστρο», σε μουσική του Σάκη Τσιλίκη και με τη συμμετοχή 
σημαντικών Ελλήνων καλλιτεχνών. Στη δεύτερη σελίδα (βλ. σελ. 35, Εικόνα 1) 
τοποθετήθηκε ένα «slider» όπου παρέχει τη δυνατότητα εναλλαγής πέντε φωτογραφιών 
του Γιάννη Ρίτσου με την κόρη του. Επίσης, τοποθετήθηκε μια υπερσύνδεση με 
περισσότερες πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του Γιάννη Ρίτσου (βλ. 
http://goo.gl/B5Rnvb). 
 
5. Συμπεράσματα 
Η παρούσα εργασία εστίασε στην επαυξημένη πραγματικότητα για τη διδασκαλία της 
γλώσσας και της λογοτεχνίας. Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έδειξε την περιορισμένη 
ερευνητική δραστηριότητα ως προς: α) τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη βιβλίων 
επαυξημένης πραγματικότητας που μπορούν να υποστηρίξουν τη διδασκαλία της γλώσσας 
και της λογοτεχνίας, β) την ένταξη των επαυξημένων βιβλίων στη μαθησιακή διαδικασία, 
και γ) τη συνδυαστική αξιοποίηση της επαυξημένης πραγματικότητας και των συσκευών 
κινητής τεχνολογίας στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας. Εντοπίστηκαν, 
ωστόσο, αρκετά στοιχεία που υποδηλώνουν τη θετική επίδραση της σύζευξης της 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.layar
http://goo.gl/IvGP1E
https://www.youtube.com/watch?v=YG7e9nmZVpE
https://www.youtube.com/watch?v=H4tgKnf50Wc
http://goo.gl/B5Rnvb
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τεχνολογίας της επαυξημένης πραγματικότητας με τα συμβατικά βιβλία. Ειδικότερα, καθώς 
τα επαυξημένα βιβλία έχουν συσχετιστεί με την παροχή ευχάριστων εμπειριών ανάγνωσης, 
την ενίσχυση των κινήτρων για μάθηση, την καλλιέργεια γλωσσικών δεξιοτήτων και τη 
βελτίωση της αναγνωστικής κατανόησης, θα μπορούσαν να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο 
για τη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας. Στο πλαίσιο αυτό, στην παρούσα 
εργασία σχεδιάστηκε με επαυξημένη πραγματικότητα το ποίημα του Γιάννη Ρίτσου 
«Πρωινό άστρο».  

Η προστιθέμενη αξία της χρήσης της επαυξημένης πραγματικότητας στη λογοτεχνία, 
όπως στο συγκεκριμένο παράδειγμα, είναι πολλαπλή. Πρώτον, γίνεται ταυτόχρονη χρήση 
του σχολικού βιβλίου, σε έντυπη μορφή, με την τεχνολογία. Το περιεχόμενο του βιβλίου 
που έχει επαυξηθεί είτε γίνεται ορατό διαμέσου της οθόνης της ταμπλέτας ή του έξυπνου 
κινητού τηλεφώνου επάνω στη σελίδα του βιβλίου είτε ανοίγει, με αφόρμηση το υλικό της 
σελίδας, ως εξωτερικός σύνδεσμος σε κάποια ιστοσελίδα (π.χ. Youtube). Η μέχρι σήμερα 
χρήση της τεχνολογίας δεν παρείχε αυτή τη δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης βιβλίου σε 
έντυπη μορφή και ψηφιακού υλικού. Δεύτερον, από άποψη οργάνωσης της τάξης δεν 
απαιτείται μετακίνηση στο εργαστήριο πληροφορικής ούτε αξιοποίηση άλλης τεχνολογίας 
μέσα στην τάξη (π.χ. διαδραστικός πίνακας, βιντεοπροβολέας, φορητοί υπολογιστές) για να 
παρουσιαστεί το ψηφιακό υλικό που σχετίζεται με το περιεχόμενο της λογοτεχνίας. Αυτό 
που απαιτείται είναι ένας αριθμός ταμπλετών και διασύνδεση στο διαδίκτυο. Τρίτον, ο 
εκπαιδευτικός της τάξης μπορεί να δημιουργήσει το δικό του υλικό επαυξημένης 
πραγματικότητας χωρίς να απαιτούνται ικανότητες προγραμματισμού. Έτσι γίνεται ο 
δημιουργός υλικού, το οποίο μπορεί να προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες 
των μαθητών του και της διδασκαλίας του. 

Η παρούσα έρευνα παρουσίασε το ποίημα του Γιάννη Ρίτσου «Πρωινό άστρο» ως ένα 
ενδεικτικό παράδειγμα επαυξημένης πραγματικότητας. Μελλοντικές έρευνες χρειάζεται να 
εφαρμόσουν αυτό το παράδειγμα σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα μαθητών με σκοπό να 
εξεταστούν: α) οι στάσεις των μαθητών και των εκπαιδευτικών ως προς την ευχρηστία του 
και τη χρησιμότητά του στη διδασκαλία και τη μάθηση, β) τα κίνητρα των μαθητών για τη 
λογοτεχνία, καθώς και πιθανή επίδραση στις γνώσεις τους για το περιεχόμενο του 
ποιήματος, και γ) οι αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται με αφορμή το επαυξημένο υλικό 
τόσο μεταξύ των μαθητών όσο και μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικού. 
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Για ένα «εκτός των τειχών» Πρόγραμμα Σπουδών:  
Τα ΜΜΕ ως πεδίο δια-καλλιτεχνικής αγωγής 

 
Ioυλιανή Βρούτση 

Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
ioulianiv@yahoo.gr 

 
 

Περίληψη 
Στην παρούσα εισήγηση θεωρείται το πεδίο των σύγχρονων Μαζικών Μέσων Επικοινωνίας ως χώρος δια-
καλλιτεχνικής αγωγής για το μαθητή των καιρών μας και πολίτη του αύριο. Καθώς πλέον τα ΜΜΕ με τη 
διαμεσολαβημένη πραγματικότητά τους αποτελούν καίρια συνιστώσα πρόσληψης του σύγχρονου κόσμου, το 
υπό κοινωνικοποίηση νεαρό άτομο μπορεί μέσα σε αυτόν τον πολυτροπικό, υβριδικό, διαμεσικό κόσμο των 
(Παλαιών και Νέων Ψηφιακών) ΜΜΕ να εκπαιδευτεί να ανιχνεύει το αισθητικό στις παραγόμενες, 
προβαλλόμενες και κρινόμενες από τα ΜΜΕ μορφές Τέχνης (λόγου και εικόνας) ενώ ταυτόχρονα να διακρίνει, 
προβληματιζόμενο γύρω από το ερώτημα τι είναι αισθητικό και Τέχνη, τα “καλλιτεχνίζοντα” είδη που 
οικοδομημένα γύρω από διάφορη της καλλιτεχνικής απόβλεψη μιμούνται το καλλιτεχνικό φαίνεσθαι ή 
δανείζονται καλλιτεχνικές πρακτικές. Τέλος μπορεί ο μαθητής να προσεγγίσει κριτικά την αισθητική που 
χαρακτηρίζει τα ίδια τα Μέσα αντιλαμβανόμενος τη λάθρα προωθούμενη αισθητική αγωγή του πολίτη, άμεσα 
συναρτημένη με ευρύτερες στρατηγικές ιδεολογικές (και επί της ουσίας πολιτικές) επιλογές των ΜΜΕ. Έτσι, 
αξιοποιώντας τη θέση του M. Βαkhtin, ο μαθητής διερευνά τον ιδιάζοντα τρόπο με τον οποίο στα ΜΜΕ ο 
αισθητικός χώρος διαπλέκεται με το γνωστικό (κυρίαρχα πληροφοριακό), αλλά και την αμφισβητούμενη κατά 
την κοινή αντίληψη ηθική τους συνειδητοποιώντας την αδιάσπαστη ενότητα του πολιτισμού. H εν λόγω 
εισήγηση εγγράφεται σε μια ευρύτερη (ευρωπαϊκή και παγκόσμια εν γένει) οπτική ένταξης της Aγωγής για τα 
Μέσα στο σχολείο μέσα από την προτεινόμενη εισαγωγή των ΜΜΕ ως αυτελούς διδακτικού αντικειμένου και 
την εκπόνηση συναφούς Προγράμματος Σπουδών ανοίγοντας το σχολείο προς το χαοτικό εκ πρώτης όψεως 
αυτό σύμπαν «εκτός των τειχών» του. Όμως αυτό επιβάλλεται να γίνει όχι μέσα από μια στερεοτυπική, 
επικριτικής τονικότητας, προσέγγιση για τα Μέσα αλλά μέσα από τη δημιουργική, διαθεματική και 
πολυεπίπεδη αξιοποίησή τους από το μαθητή, έτσι ώστε οι γραμματισμένοι μιντιακά πολίτες του αύριο vα 
απαιτήσουν τελικά όρους υψηλής ηθικής και αισθητικής ποιότητας στην αναπαράσταση της πραγματικότητας 
που αυτός παράγει. 
 
Λέξεις-κλειδιά: εκπαίδευση, Μαζικά Μέσα Επικοινωνίας, μιντιακός εγγραμματισμός, αισθητική, κριτική 
συνείδηση, διάλογος. 
 
1. Αναπροσδιορίζοντας τη σχέση των ΜΜΕ με τα προγράμματα Σπουδών 
Η προγραμματική πρόταση που προβάλλει η παρούσα ανακοίνωση δημιουργεί ένα πεδίο 
διαλόγου ανάμεσα στον ανυπόληπτο κατά την κοινή, και όχι μόνο, αντίληψη χώρο των 
ΜΜΕ, την Τέχνη και το θεσμικά δυσκίνητο περιβάλλον του Σχολείου που αναλαμβάνει 
επίσημα την αγωγή του αυριανού πολίτη. Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας/Ενημέρωσης 
κυρίως λόγω του πολιτικού άξονα της οικοδόμησής τους, του επικαιρικού, εφήμερου, 
θνησιγενούς και βραχύβιου χαρακτήρα των προϊόντων τους, των τεχνικών και των τρόπων 
που συχνά υιοθετούν κατά παράβαση της αυθεντικής δημοσιογραφικής αποστολής τους36 
αφήνοντας θολό ηθικό στίγμα, εξορίζονται από τα αναλυτικά προγράμματα του Σχολείου. 
Ωστόσο είναι αυτά συμβάλλουν με καθοριστικό και αναπόφευκτο τρόπο στη διαμόρφωση 
της αντίληψης που έχουμε για το σύγχρονο γίγνεσθαι αλλά και της αυτοαντίληψής μας 
(ατομικής και συλλογικής) (Silverstone, 1999). Όπως υποστηρίζει o Silverstone: «Δεν 

                                                           
36 Η αποσαφηνισμένη, διασταυρωμένη και αξιοποιήσιμη πληροφορία υπέρ του δημοσίου συμφέροντος 
συνιστά την αυθεντική αποστολή των ΜΜΕ.  Βλ. περισσότερα στο βιβλίο: G. Spiteri, O Δημοσιογράφος και οι 
Εξουσίες Του, (μτφ. Ελένη Τσερέζολε- επιμ. μτφ. Νίκος Μπακουνάκης), Αθήνα, εκδ. Καστανιώτης, 2009. 
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μπορούμε να αποφύγουμε τα Μέσα. Εμπλέκονται σε κάθε όψη της καθημερινής μας ζωής» 
και γι’ αυτό στόχος της καινοτόμας μελέτης του, όπως σημειώνει στο πρόλογο του έργου 
του Why study the Media? ,είναι «να τα θέσει στον πυρήνα της ανθρώπινης εμπειρίας, στην 
καρδιά της ικανότητάς μας ή αδυναμίας μας να νοηματοδοτήσουμε τον κόσμο στον οποίο 
ζούμε» (ό.π. ).37 

Από την άλλη τα προγράμματα σπουδών αρκετές φορές, αντί να αποτελούν τη 
ρυμοτομία πηγαίων εκπαιδευτικών δράσεων, άλλοτε λειτουργούν ως ασφυκτικοί κλοιοί κι 
άλλοτε υψώνουν ανεπαισθήτως τείχη διαχωρισμού, αποκλεισμού και εγκλεισμού του 
εκπαιδευτικού και του μαθητή σε μια με στερεοτυπικά κριτήρια προεπιλεγμένη γνώση, 
αγνοώντας εν προκειμένω με κάποια αντίληψη ηθικής καθαρότητας και παιδαγωγικής 
ορθότητας, θα λέγαμε, το ζωντανό υλικό αυτής της τόσο πολυσύνθετα διαμεσολαβημένης 
πραγματικότητας που άλλαξε θεμελιωδώς την ποιότητα της ανθρώπινης εμπειρίας.38 Έτσι 
όμως  ουσιαστικά εγκαταλείπεται ο μαθητής άοπλος κριτικά απέναντι στον ορμητικά 
επιβαλλόμενο, ψηφιακά μεταλλαγμένο σήμερα, χαοτικό εκ πρώτης όψεως σύμπαν τους.   

Επιλέγεται λοιπόν κάτι που ίσως αρχικά μας μοιάζει ανοίκειο αλλά που μέσα από την 
εκπόνηση προγραμμάτων σπουδών για τα Καλλιτεχνικά Λύκεια39 φάνηκε και εφικτό και 
παιδαγωγικά ενδιαφέρον και επωφελές: η θεώρηση των ΜΜΕ ως πεδίου δια-καλλιτεχνικής 
αγωγής. Είμαστε πράγματι εξοικειωμένοι με προσεγγίσεις που θεωρούν τον Τύπο λ.χ. ως 
ιστορικό τεκμήριο αποκομμάτων λόγου και εικόνας που μπορούν να υπηρετήσουν τον 
ιστορικό και κριτικό γραμματισμό των μαθητών.40 Η παρούσα όμως εργασία επιχειρεί να  
καταδείξει την αναγκαιότητα να αντιμετωπίσουμε τα πολυμεσικά, διαμεσικά, διαδραστικά, 
υβριδικά και πολυτροπικά, Παλαιά όσο και Νέα41 ΜΜΕ ως πεδίο πολυποίκιλων 
γραμματισμών ακόμη και του αισθητικού μέσα από τη σφαιρική γνώση αυτού του κόσμου.  
Απώτερος στόχος είναι να γίνει φανερό ότι τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, ή μάλλον 
                                                           
37 Στo πρωτότυπο: «We cannot escape the media.  They are involved in every aspect of our every day lives.  
Central to the project as a whole was a desire to place the media at the core of experience, at the heart of our 
capacity or incapacity to make sense of the world in which we live» (: «Preface and acknowledgements»). 
38 Το ότι τα ΜΜΕ συνιστούν πλέον τον πολιτισμικό ιστό ύπαρξη της σύγχρονης κοινωνίας ανακαθορίζοντας 
αποφασιστικά την ποιότητα της ανθρώπινης εμπειρίας (αισθητηριακής, διανοητικής και ψυχικής) και ότι όχι 
μόνο είναι απολύτως αναγκαία η μελέτη τους ως αυτοτελούς αντικειμένου αλλά και «εκ των ων ουκ άνευ» σε 
οποιοδήποτε εγχείρημα κατανόησης τόσο της σύγχρονης συλλογικότητας όσο και ατομικότητας, 
υποστηρίζεται εμπεριστατωμένα από τον Roger Silverstone στο πραγματικά πρωτότυπο «Why Study the 
Media» (1999). 
39 Η εκπόνηση προγράμματος πρώτη φορά για το επίσης πρώτη φορά εισαχθέν στο ωρολόγιο Πρόγραμμα 
μάθημα «Μαζικά Μέσα Επικοινωνίας» στα Καλλιτεχνικά Λύκεια (ΦΕΚ) πραγματοποιήθηκε το 2015 στο 
πλαίσιο της υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος «Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα)-Νέο Πρόγραμμα 
Σπουδών» με εκπονήτρια Προγράμματος την υποφαινομένη, εκπονήτρια Οδηγού την Αλεξάνδρα Σκαρτσίλα 
Σπουδών και αξιολογητές τους φιλόλογους εκπαιδευτικούς κ. Κουρκουλάκο και κ. Πολυτίμη Γκέκα.  Όπως 
φαίνεται το όλο εγχείρημα απογοητευτικά δεν θα ολοκληρωθεί με τη συγγραφή συναφούς σχολικού 
εγχειριδίου, η πολλαπλή χρησιμότητα του οποίου είναι γενικώς αποδεκτή. Βλ. Μπονίδης, Κυριάκος και Ελένη 
Χοντολίδου (1997). «Έρευνα σχολικών εγχειριδίων: από την ποσοτική ανάλυση περιεχομένου σε ποιοτικές 
μεθόδους ανάλυσης-το παράδειγμα της Ελλάδας», Παιδαγωγική Επιστήμη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη: 
τάσεις και προοπτικές στο Πρακτικά Ζ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας, 188-224 
40 Ποικίλες μελέτες και διδακτικές προτάσεις προτείνουν και αξιοποιούν τον Τύπο ως μέσο ιστορικού 
γραμματισμού και τρόπον τινά ερευνητικής προσέγγισης των ιστορικών γεγονότων δια των πηγών. Βλ. 
Ψηφιακά Πρακτικά 7ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ιστορίας της Εκπαίδευσης με Διεθνή Συμμετοχή, 
Πανεπιστήμιο Πατρών, 28-29 Ιουνίου 2014 (αναρτημένα στο: http://eriande-elemedu.e-millescreations.com) 
(Ανακτήθηκε στις 29-03-2016). 
41 Η διάκριση Παλαιά και Νέα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης είναι πλέον κλασική στις σπουδές για τα Μέσα και 
αναφέρεται η μεν πρώτη κατηγορία στον Τύπο, το Ραδιόφωνο και την Τηλεόραση και η δεύτερη στους 
ψηφιακούς, διαδικτυακούς επιγόνους τους. 

http://eriande-elemedu.e-millescreations.com/
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σήμερα λόγω της υψηλού βαθμού διαδραστικότητάς τους τα Μαζικά Μέσα Επικοινωνίας 
επιβάλλεται  γκρεμίζοντας τα στερεοτυπικά τείχη να εισέλθουν ως βιωματικό υλικό στην 
καθημερινότητα του μαθητή42 δίνοντάς του τη δυνατότητα να ανακαλύψει τις θετικές τους 
όψεις και όχι να εκπαιδεύεται μόνο σε ένα στείρο καταγγελτικό λόγο γι’ αυτά, όπως αυτό 
φαίνεται να αποτυπώνεται στα σχολικά εγχειρίδια. Είναι ενδεικτικό ότι στο βιβλίο της Α΄ 
Γυμνασίου, όπου οι συντάκτες συχνά προσεπικαλούνται στη ρητορική τους κατά των 
Μέσων το έργο του Pierre Bourdieu (Αγγελάκος κ.α.: 118) η τηλεόραση παρουσιάζεται «ως 
σύγχρονη μαύρη τρύπα» (ό.π.:114) ενώ η τελική πρόταση προς το μαθητή είναι να κλείνει 
το κουμπί και να προτιμά την ανενεργή οθόνη. 

Εκτιμώντας δε αφενός τη ζωτική σημασία των ΜΜΕ για την επικοινωνία και την 
πληροφόρηση στην ανθρώπινη κοινότητα αλλά και αφετέρου την επιβαλλόμενη συνέπειά 
τους προς τις βασικές δεοντολογικές δημοσιογραφικές αρχές,43 όπως και με δεδομένο το 
ότι αυτά δεν αντανακλούν απλώς την πραγματικότητα, αλλά την κατασκευάζουν μέσα από 
τις (πολυτροπικές) αφηγήσεις τους (story-telling) (Μπακουνάκης, 2014) διαμορφώνοντας 
καθοριστικά το μήνυμα και αναπροσδιορίζοντας την φύση της ανθρώπινης εμπειρίας, 
προτείνουμε ένα προγραμματικό πλαίσιο σπουδών για τα ΜΜΕ που εν πρώτοις θα 
χαρτογραφεί τον κόσμο τους βοηθώντας το μαθητή να κινηθεί μέσα στον πλανήτη τους 
χωρίς φόβο και πάθος αλλά με εξερευνητική διάθεση, αξιοποιώντας τα πολυποίκιλα 
ερεθίσματα κριτικά, δημιουργικά, συνεργατικά και ανιχνεύοντας μέσα στο ειδολογικό 
μωσαϊκό που συγκροτεί τον κόσμο τους ακόμη και αισθητικές περιοχές, που είναι ακριβώς 
αυτές που αποτελούν τις ζωογόνες χαραμάδες του και που δημιουργούν τους σταθερούς 
δεσμούς με τους αποδέκτες τους (Ψυχογιός, 1992: 50).  

Με αυτόν τον τρόπο τα Προγράμματα Σπουδών δεν θα αποτελούν περιτειχισμό του 
Σχολείου από τον γύρω κόσμο αλλά δίαυλο επικοινωνίας και διαλόγου, κάτι που αυθεντικά 
δοκιμάζεται στο πεδίο των ΜΜΕ που αντιμετωπίζεται στη σχολική πράξη όχι ως ένας 
κόσμος με την απόβλεψή του, τις κατασκευές λόγου και εικόνας, τη χωροταξία του, της 
υψηλής στάθμης προϊόντα του ή και τα υποπροϊόντα του ακόμη, αλλά ως ένα απόκομμα 
Τύπου ή ένα επιλεγμένο βίντεο από το You Tube, λ.χ. Είναι κρίσιμο λοιπόν όλες οι 
αξιέπαινες δημιουργικές προσπάθειες στο σχολικό διαδικτυακό ραδιόφωνο ή στο χώρο των 
ηλεκτρονικών/έντυπων σχολικών εφημερίδων, ή και των ατομικών/σχολικών Βlog, αλλά και 
οι δράσεις στο πλαίσιο του πλούσιου ψηφιακού υλικού του Ψηφιακού Σχολείου να 
ερείδονται σε ένα υπέδαφος γνωστικών στοιχείων, δεξιοτήτων, φιλοσοφίας και ιστορίας 
των Μέσων, κάτι που υπαγορεύει όχι απλώς μια προσομοίωση αλλά βαθύτερη βιωμένη 
γνώση, που θα οδηγήσει δια δημιουργικών οδών στην οικείωση με αυτά και θα εξαλείψει 
τη στείρα επιθετική, αμυντική ωστόσο στην ουσία της, στάση απέναντι σε αυτά. 

Η παραπάνω θεώρηση μας θεμελιώνεται στην αναγκαιότητα που υπάρχει ο μαθητής να 
μην μαθαίνει αποσπασματικά αλλά στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης της ζωής, με 
απώτερο σκοπό να συναισθάνεται σε όλα τα αντικείμενα, και στα ΜΜΕ, την τριπλή 
συνθετική ενότητα του Πολιτισμού, όπως τη διατυπώνει ο Βakhtin για τη λογοτεχνία 
(Βαkhtin,1980, 59-60), μέσα δηλαδή από το τρίπτυχο γνώση-πληροφορία, αισθητική και 
ηθική, κάτι που αποφεύγουμε να το κάνουμε στο Σχολείο της τυπικά ελεγμένης ως ορθής 
γνώσης, για το δυσφημισμένο, εν πολλοίς βάσιμα, πεδίο των ΜΜΕ. Έτσι λοιπόν καλό θα 
είναι να μη “λογοκρίνουμε” τη ζωή και τις πολυποίκιλες εκφάνσεις της αλλά να βρούμε 
τρόπο ανάδειξης αυτού του πολιτισμικού τρίπτυχου και σε αυτό το διαρκώς 
μεταβαλλόμενο και ατιθάσευτο κόσμο των ΜΜΕ, ξηρό κάποτε και μονότονο μέσα από το 
                                                           
42 Διευκρινίζεται ότι για οικονομία λόγου και μόνον χρησιμοποιείται το αρσενικό γένος της λέξης. 
43 Βλ. εδώ παραπάνω: υποσημ. 1. 
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στερεοτυπικό δημοσιογραφικό τρόπο οργάνωσής του, ενδιαφέροντα και γόνιμο όπου 
ανοίγεται στο συναίσθημα, στην Τέχνη, στην άλλη όψη των πραγμάτων, ένα πλούσιο όμως 
αδιαμφισβήτητα πεδίο ειδολογικού διαλόγου, ένα πεδίο δηλαδή συνδιαλεγόμενων 
οπτικών εντός των ορίων που θέτει η πληροφοριακή δεσπόζουσα της επικράτειάς του.  
 
2. Τα ΜΜΕ ως δυνητικό πεδίο δια-καλλιτεχνικής αγωγής 
Σε αυτήν την οπτική εγγεγραμμένη είναι η παρούσα πρόταση που αποβλέπει στο να 
ανιχνεύσουν οι  μαθητές και οι μαθήτριες τις αισθητικές ζώνες των ΜΜΕ, τις περιοχές όπου 
παράγεται η “ίδια” τέχνη τους, όπου προβάλλεται εν γένει η Τέχνη, στη συγχρονική και 
διαχρονική της διάσταση, εντασσόμενη στο δικό τους συγκείμενο, σε όλες της τις μορφές 
και ποια από αυτές προκρίνεται ως κυρίαρχη  (μέσα από εκπομπές λόγου, πολιτισμού, 
κριτικές, σχόλια) ρητά ή υπόρρητα ή δίνοντας χώρο ή όχι στην πολυφωνία, στο να 
συνειδητοποιήσουν εν τέλει πώς η αισθητική των ίδιων των Μέσων (τόσο των επιμέρους 
ποικίλων προϊόντων τους όσο και της συνολικής οργάνωσης και προβολής αυτών) είναι 
στοιχείο συνυφασμένο με το γνωστικό/πληροφοριακό υλικό τους και την ηθική τους 
διάσταση. 

Έτσι λοιπόν οι μαθητές προχωρούν στην ανίχνευση μιας «Ποιητικής του Τύπου» 
(Βρούτση, 2015), του Ραδιοφώνου, της Τηλεόρασης, των λεγόμενων δηλαδή Παλαιών αλλά 
και των νέων Μέσων, όπου οι καλλιτέχνες κατορθώνουν να κατοικήσουν τον 
πληροφοριακό, αναφορικής στόχευσης χώρο τους με την αντίρροπης δυναμικής αισθητικού 
στίγματός δημιουργία τους.   

Έτσι με αφετηρία το παλαιότερο μέσο τον Τύπο, ο μαθητής ανευρίσκει τις «αισθητικές 
του ρωγμές» που παραδόξως συνιστούν και οικοδομικό υλικό του. Εκεί εντοπίζει το 
“ακροβατικό”, κατά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο, και παραδοξολογικό χρονογράφημα, τη 
διανοούμενη επιφυλλίδα, το ιλαρό και διαφανές ευθυμογράφημα, τα υβριδικά κείμενα της 
Νέας Δημοσιογραφίας, αλλά και την πολυτροπική χειροποίητη εικόνα της γελοιογραφίας.  
Σε αυτές τις περιοχές διαπιστώνει ο μαθητής ότι η απόβλεψη του συνεργάτη του Τύπου κι 
όχι δημοσιογράφου (Flusser, 2003: 168), σύμφωνα με την πολύ ενδιαφέρουσα διάκριση 
του Flusser, είναι κατεξοχήν καλλιτεχνική και ηθική στον πυρήνα της και ουσιαστικά αυτά 
τα κείμενα είναι οι σφυρήλατοι δεσμοί του αναγνώστη με την εφημερίδα. Εντρυφά ωστόσο 
και στις τεχνικές εικόνες του φωτορεπορτάζ που μπορούν κάποτε να υπερβαίνουν το 
επικαιρικό τους χαρακτήρα και να εισέρχονται στο χώρο του αισθητικού, μαθαίνοντας να 
ελέγχουν τα αισθητικά διαπιστευτήριά της. 

Στον άυλο χώρο του Ραδιοφώνου, οι μαθητές αντιλαμβάνονται πώς με τους μουσικούς 
ήχους οικοδομείται ένα αισθητικό ηχητικό σύμπαν και αντιλαμβάνονται πώς ο ήχος, η 
ποιότητά του, η έντασή του, δίνουν το ύφος της προσωπικότητας του ανθρώπου και το 
στίγμα μιας κοινωνίας, όπως και πώς ο μουσικός ήχος, ο ήχος εκφοράς του 
ειδησεογραφικού λόγου και οι άλλες εκδοχές του στις ποικίλα ραδιοφωνικά καταστασιακά 
περιβάλλοντα εκφώνησής του, συνιστούν μια μορφή κοινωνικής αγωγής. Επίσης το 
Ραδιοφωνικό Θέατρο μπορεί να αποτελέσει μια οδός ανεικονικής απόδοσης της 
πραγματικότητας μέσα από την αίσθηση της ακοής και ακουστικής αγωγής συνάμα.. 

Αντίστοιχα στην τηλεόραση ανακαλύπτουν οι μαθητές και οι μαθήτριες περιοχές 
πολύτροπης αισθητικής ενώ συνειδητοποιούν το πανταχού παρόν σκηνοθετικό μάτι της 
τηλεόρασης που τη φέρνει εγγύτατα στην έβδομη τέχνη του κινηματογράφου. Πέραν δε 
του ότι η μικρή οθόνη αποτελεί πλαίσιο αναπαραγωγής και προβολής κινηματογραφικών 
αριστουργημάτων ταυτόχρονα έχει ίδιες δημιουργικές καλλιτεχνικής προοπτικής 
δυνατότητες παράγοντας τηλεταινίες με τις οποίες συχνά μεταφέρονται 
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μυθιστορήματα/διηγήματα, διανοίγοντας πεδίο δια-καλλιτεχνικού διαλόγου, αλλά και στη 
βάση πρωτότυπων σεναρίων που αποτελούν αυτοτελή καλλιτεχνικά δημιουργήματα.  

Στο ειδολογικό πολυτροπικό μωσαϊκό της τηλεόρασης που οργανώνεται επίσης από τη 
στρατηγική του τηλεοπτικού προγράμματος κάθε καναλιού, ο μαθητής διαπιστώνει τα 
ειδοποιά χαρακτηριστικά των τηλεοπτικών προϊόντων και στη συγκριτολογική θεώρηση, 
την αυτομάτως απορρέουσα από αυτήν τη συγκατοίκηση εντός της ροής του 
προγράμματος, εκπαιδεύεται στο να εντοπίζει το αισθητικό μέσα σε όλο αυτό το κάποτε 
άνισο ποιοτικά αλλά και με διαφοροποιημένα θεματομορφικά και επικοινωνιακά 
χαρακτηριστικά υλικό μαθαίνοντας να διακρίνει πότε η αισθητική είναι η κυρίαρχη 
απόβλεψη και πότε όπως λ.χ. στο πλέον προφανές παράδειγμα της εμπορικής διαφήμισης 
αυτή δανείζει τις καλλιτεχνικές πρακτικές της προκειμένου να αποδοθεί ένα μήνυμα που 
υπηρετεί αλλότριους των καλλιτεχνικών σκοπούς, διερευνώντας τους όρους υπό τους 
οποίους μπορεί να υπερβεί τη χρηστικότητά της και να πολιτογραφηθεί στου αισθητικού 
την πόλιν, κατά παράφραση του καβαφικού στίχου. 

Όλος δε αυτός ο κόσμος των ΜΜΕ αναγεννάται και διευρύνεται μέσα από την 
ψηφιακότητα (ηλεκτρονικός τύπος, κοινότητες καλλιτεχνικές, διαδικτυακή λογοτεχνία, 
tweet stories, ατομική δημοσιογραφία, διαδικτυακά παιγνίδια, κοινωνικά δίκτυα, ψηφιακά 
μουσεία κ.α) αποκτώντας άλλες διαστάσεις μαζικής απεύθυνσης, ταυτόχρονα 
πολυπρόσωπης και εξατομικευμένης στο διαδραστικό κόσμο των bit.   

Ερωτήματα που μπορεί επίσης να απασχολήσουν τους μαθητές  στο πλαίσιο αυτό είναι 
η αισθητική των videoclip και η διαλογική σχέση τους με την αισθητική του τραγουδιού, η 
αισθητική του αποσπάσματος, όπως αποτυπώνεται στα τρέιλερ των ταινιών, η μουσική 
επένδυση των ταινιών, αλλά και η videoart, όπως και η προαναφερθείσα αισθητική του 
ηχητικού σύμπαντος που δημιουργούν τα ερτζιανά ως κοινωνικού αποτυπώματος, ή η 
αισθητική των Προσωπικών Ιστολογίων (Βlogs) και ποικίλα αλλά θέματα με σκόπευση στα 
αισθητικά χαρακτηριστικά. 

Συναφείς αναζητήσεις επίσης μπορούν να οδηγούν στη διερεύνηση της αισθητικής των 
εκπομπών, από το σήμα έναρξης και λήξης (Το σήμα του τηλεοπτικού δελτίου της ΕΡΤ λ.χ. 
το έχει συνθέσει ο παγκοσμίου φήμης συνθέτης Βαγγέλης Παπαθανασίου) έως τη 
σημειολογική ανάλυση των σκηνοθετικών επιλογών στους χώρους λήψεων, στην αισθητική 
του εκφερόμενου λόγου σε ένα δελτίο ειδήσεων, στην αισθητική που υποβάλλει ολόκληρο 
ένα κανάλι, με το σύνολο των επιλογών του κι όλα αυτά θεωρημένα μέσα στον 
παγκοσμιοποιημένο κόσμο των Μέσων (σε μια συγκριτική δηλαδή συνθεώρηση με τα 
συμβαίνοντα σε άλλες χώρες, που οδηγεί σε εντοπισμό διεθνικών μιμήσεων, δημιουργικών 
αλληλεπιδράσεων, ισοπεδωτικών εξομοιώσεων ή ιδιοφυών διαφοροποιήσεων).  

Χαρτογραφώντας ο μαθητής τον μεθοδολογικά δυσάλωτο κόσμο των ΜΜΕ θα είναι σε 
θέση να τον κατανοήσει ταξινομώντας τον με βάση τα ειδοποιά χαρακτηριστικά των 
προϊόντων του και να συνειδητοποιήσει έτσι το λανθάνον ιδεολογικό φορτίο του.  Γενικά 
στα Μέσα (Παλαιά και Νέα), εξαιτίας της μαζικής απεύθυνσής τους, τίθεται αέναα σε 
διαπραγμάτευση το ζήτημα Τέχνης και Μαζικότητας, του τι είναι δηλαδή αισθητικό και πώς 
αυτό συνυπάρχει με το εμπορικό και τη δημοφιλία και κατά πόσο ο αισθητικός κανόνας 
προκαλείται διαρκώς από αιρετικά είδη που ενοχλούν τις συμβατικές αντιλήψεις περί 
αισθητικής, ό, τι δηλαδή ακριβώς συνέβη δηλαδή με τις πρώτες τεχνικές εικόνες, τη 
φωτογραφία και τον κινηματογράφο, που εξαρχής θεωρήθηκαν μέσα επικοινωνίας και 
ενημέρωσης και στη συνέχεια εισήλθαν στο χώρο της τέχνης (Κολοβός, 1998). Επιπλέον το 
ετερόκλητο συγκείμενο της εφημερίδας, της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, του διαδικτύου, 
δεν ευνοεί την απρόσκοπτη αναγνώριση του αισθητικού και γι’ αυτό «το τέστ από το φύλλο 
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στο βιβλίο» (Δήμου, 1992: 523), όπως ισχυρίζεται ο Νίκος Δήμου για το χρονογράφημα, 
είναι η δοκιμασία για να περάσουν το κατώφλι του αισθητικού κρινόμενα δηλαδή 
αυτοτελώς εκτός του γενέθλιου συγκείμενου τους ενώ από την άλλη είναι ενδιαφέρων ο 
διάλογος με τον ψηφιακό κόσμο των ΜΜΕ που εγκαινιάζει η φιλοξενία σε αυτόν ποικίλων 
ειδών Τέχνης. 
 
3. Για ένα πρόγραμμα «εκτός των τειχών» 
Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό όπως το θέτει η παραπάνω συνοπτική παρουσίαση, 
απομακρυνόμενοι από το χρήσιμο αδιαμφισβήτητα για την κριτική μας οξύτητα και 
ετοιμότητα, διανοητικό οπλοστάσιο που μας προσφέρει ο P. Βourdieu, επιχειρούμε μια 
φιλική, θα λέγαμε, προσέγγιση των Μέσων, και μέσα από την Αισθητική, ώστε αυτά να 
υπηρετήσουν πολυποίκιλους γραμματισμούς, με κύριο οδηγητικό νήμα τη βασική 
κατανόησή του φιλοσοφικού υποστρώματός τους, της κουλτούρας που δημιουργούν κι όχι 
απλώς την έξωθεν αντιμετώπισή τους. 

Η πολιτική ορίζουσα των περισσότερων ΜΜΕ καλό θα ήταν να μη μας ωθεί στο να τα 
εξοβελίσουμε από το σχολικό πρόγραμμα σπουδών κάτι που διόλου δεν συνάδει με τη 
μέριμνα που υπάρχει σε αυτόν τον τομέα τόσο στις Η.Π.Α. όσο και στην Ευρώπη, όπου προς 
ποικίλες κατευθύνσεις αναπτύσσεται το ενδιαφέρον για την Αγωγή στα Μέσα.  

Τα ΜΜΕ, ο χώρος στον οποίο παράγονται και αναπαράγονται όλοι οι τύποι λόγου και 
δράσης στην εποχή μας, συνιστούν ακριβώς ένα πεδίο όπου μπορεί να οριστεί γνήσια η 
έννοια του Πολιτικού, που σχετίζεται αυθεντικά με ό,τιδήποτε έχει να κάνει με τον πολίτη 
και με την πόλη και που μπορεί να συμβάλει και στον πολιτειακό εγγραμματισμό των 
νεαρών μαθητών και μαθητριών μας. Μέσα από θετικού πρόσημου παραδείγματα αλλά και 
αντιπαραδείγματα.  Έτσι οι μαθητές και οι μαθήτριες θα συνειδητοποιήσουν πώς το 
πολιτικό συνδέεται εν τέλει με το αισθητικό, πώς η κακόγουστη ή κραυγαλέα αισθητική 
ορισμένων προγραμμάτων υπόρρητα και ανεπαίσθητα πλάθει έναν πολίτη δίχως αίσθηση 
αρμονίας, δίχως αίσθηση μέτρου, έρμαιο του εντυπωσιασμού, της υπερβολής, του 
ακραίου. Άλλωστε όπως υποστηρίζει και ο Stanley «η φύση του σχολείου είναι πολιτική» 
(Χατζηγεωργίου, 2004: 481) και μπορεί, κατά τον ίδιο, να αποτελέσει τόπο δημιουργικής 
αντίστασης αν όχι και αναπροσδιορισμού του πολιτικοκοινωνικού τοπίου. 

Με αυτόν τον τρόπο οι νεαροί εκκολαπτόμενοι πολίτες θα συνειδητοποιήσουν και τη 
θετική διάσταση των Μέσων, πληροφοριακή και ψυχαγωγική, και πώς η εξάρτησή τους από 
πολιτικές και οικονομικές πηγές διαβρώνει και αλλοιώνει την αποστολή τους. Αυτά όλα θα 
οδηγήσουν στη διάπλαση ενός πολίτη που με τις υψηλής ποιοτικής στάθμης απαιτήσεις του 
θα οδηγήσει στην υπέρβαση του υπάρχοντος, επικοινωνιακού τοπίου με τις παρελκυστικές 
από την ουσία τακτικές του και τις τεχνηέντως οικοδομημένες όψεις του. 

Παράλληλα ο μαθητής/τρια θα αποκτήσει την ικανότητα να κάνει κριτικές επιλογές 
βασιζόμενος όχι μόνο στις επιθυμίες αλλά πρωτίστως σε αξίες. Γι’ αυτό όμως δεν αρκεί η 
εργαλειακή ή αποσπασματική αξιοποίηση των Μέσων στο Σχολείο αλλά μια ευρύτερη 
φιλοσοφία προσέγγισης σε ένα χαρτογραφημένο τοπίο επικοινωνίας που θα διαπλάσει 
μεθοδικά και με βάση παιδαγωγικές αρχές ενεργούς ακροατές/θεατές/αποδέκτες, 
κριτικούς πολίτες, δημιουργικούς χρήστες.44 Έτσι λοιπόν αυτός ο σκληρά, και δικαίως, 

                                                           
44 Άξιο αναφοράς είναι ότι οι συντάκτες του λυκειακού σχολικού εγχειριδίου για τη Γλώσσα θίγουν 
προνοητικά μέσα από μία εύστοχη κειμενική επιλογή (Π. Πάντζου, «Το Παράλληλο Σχολείο» στο: Τσολάκης 
κ.α., 2007: 58 ) κ.α. και το ζήτημα της στάσης του σχολείου αναφορικά με την εκπαίδευση που πρέπει να 
παρέχει στο μαθητή για να αντιμετωπίσει τον «εικονικό αναλφαβητισμό», έτσι ώστε να μπορεί να 
διαχειριστεί αυτόν τον χαοτικό prima vista κόσμο του πληροφοριακού κατακλυσμού και να  να είναι σε θέση 
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επικρινόμενος κόσμος των ΜΜΕ, συχνά προδήλως χειραγωγών αλλά και χειραγωγούμενος 
στη συγχρονία μας, δεν μπορεί να αγνοείται από το σύγχρονο σχολείο, επιβάλλεται να 
ενταχθεί αυτοτελώς στο πρόγραμμα σπουδών διασυνδεόμενος με τα άλλα διδακτικά 
αντικείμενα μαθαίνοντας δι’ αυτού στους μαθητές και τις μαθήτριες αυτό που κυρίως 
υπαγορεύει ο εγγραμματισμός (πληροφοριακός, οπτικοακουστικός, ψηφιακός) στα Μέσα, 
δηλαδή την προσληπτική ευλυγισία (Coiro et. al., 2008: 104-105) στον πολυποίκιλο 
ειδολογικό τους κόσμο, την ικανότητα μετατόπισης δηλαδή της θέασής τους μέσα από τα 
«μάτια» των διαφόρων ειδών (Αγγελάτος, 1997: 167) αλλά και την αντίστοιχη παραγωγική 
ευλυγισία (media texts) των αποδεκτών. Όλη αυτή η στερεοσκοπική, πολυφωνική 
εκπαίδευση και παιδεία θα αποβλέπει όχι μόνο στη διαμόρφωση κριτικής σκέψης, αλλά και 
στην εμφύτευση και ανάπτυξη της κριτικής συνείδησης, που σύμφωνα με τον Εlliot 
συνίσταται στο «να πάρουν [οι μαθητές] την ευθύνη για να δράσουν και να διαμορφώσουν 
τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της ύπαρξής τους» (Χατζηγεωργίου, 2004: 481-
482) που είναι ίσως η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την επί τα βελτίω αλλαγή όχι μόνο του 
κόσμου των Μέσων αλλά και της οπτικού πολιτισμού κοινωνίας μας εν γένει. 
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να μάθει και να κρίνει, να ψυχαγωγηθεί και να δράσει.  Μέσα δε από αυτό το κείμενο αποκαλύπτεται και η 
δεσπόζουσα πρόθεση των συντακτών του εγχειριδίου να αναδείξουν απροκατάληπτα τα ΜΜΕ ως διακριτό 
αντικείμενο αγωγής και παιδείας: «Επειδή είναι δυνατόν [τα ΜΜΕ] να “παιδεύουν, να εκπαιδεύουν και να 
παρα-παιδεύουν, να μορφώνουν, να διαμορφώνουν και να παρα-μορφώνουν”, η ανάγκη να εξοπλιστεί η νέα 
γενιά με τα κατάλληλα εφόδια για την καλύτερη χρήση τους προβάλλει όσο ποτέ άλλοτε.[…]Μέσα σε αυτή τη 
λογική το σχολείο οφείλει να “βγεί εκτός των τειχών”.  Όσο σημαντικό είναι να μάθουν τα παιδιά να 
διαβάζουν και να αναλύουν ένα λογοτεχνικό κείμενο, άλλο τόσο είναι σημαντικό να μάθουν να διαβάζουν και 
να αναλύουν εφημερίδες, τηλεόραση, κινηματογράφο.  Την εποχή της εικονας η μάχη ενάντια στον “εικονικό 
αναλφαβητισμό” ίσως θα πρέπει να ξεκινήσει από το ίδιο το επίσημο σχολείο». (ό.π.) 

http://eriande-elemedu.e-millescreations.com/
http://www.netschoolbook.gr/
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Η στάση της κεντρικής εξουσίας απέναντι στο σχολικό θεσμό κατά 
την καποδιστριακή περίοδο: 
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Περίληψη 
Κατά την καποδιστριακή περίοδο,με γνώμονα το μοντέλο ενός κράτους δυτικού τύπου που μόνο αυτό είναι 
ικανόνα διασφαλίσει τα λαϊκά συμφέροντα, δημιουργήθηκε ένας πολυσύνθετος γραφειοκρατικός 
μηχανισμός, μέσω του οποίου επιχειρήθηκενα νομιμοποιηθεί η λειτουργία της εκπαίδευσης και συγχρόνως 
να διατηρηθεί ο έλεγχόςτης. Στο σχήμα που διαμορφώθηκε περιλαμβάνονται και όσοι φορείς ή μεμονωμένα 
άτομα ανέλαβαν τον σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών για τα πρωτοβάθμια και τα δευτεροβάθμια σχολεία 
αλλά και την παραγωγή σχολικών βιβλίων κατάλληλων να μεταβιβάσουν τα επιλεγμέναμορφωτικά αγαθά 
στους μαθητές των δύο βαθμίδων. Ωστόσο, όσα και όποια προγράμματα σπουδών σχεδιάστηκαν κατά το 
χρονικό διάστημα 1828-1831, δεν έχουν ούτε κοινή προέλευση ούτε ομοειδή χαρακτηριστικά. Όσο για τα 
σχολικά βιβλία, παρότι και αναθέσεις είχαν γίνει και αρκετές συγγραφικές προσπάθειες ευοδώθηκαν, οι 
κρατικές εκδόσεις που έφτασαν στο στάδιο της εκτύπωσης ήταν ελάχιστες με αποτέλεσματην πλειονότητα 
των χρησιμοποιηθέντων στα σχολεία βιβλίων να την αποτελούσαν δωρεές από τυπογραφεία του 
εξωελλαδικού χώρου ή μαζικές προμήθειες σχολικών βιβλίων από αγορές του εξωτερικού. Με βάση τα 
παραπάνω, δημιουργούνται πολλά και ποικίλα ερωτήματα, στα οποία θα επιχειρήσει να δώσει απαντήσεις η 
παρούσα εισήγηση. Υπάκουαν σε κάποιο νομικό πλαίσιο ο σχεδιασμός των προγραμμάτων σπουδών και η 
παραγωγή των σχολικών βιβλίων; Υπήρξαν σημεία σύγκλισης-απόκλισης ανάμεσα στους εμπλεκόμενους στις 
παραπάνω διαδικασίεςστο επίπεδο προγραμματισμού ή της πραγμάτωσης; Ποια ήταν τα είδη, οι γενικές 
κατευθύνσεις και τα πρότυπα των παραχθέντων προγραμμάτων σπουδών, πάνω στα οποία προβλεπόταν να 
βασισθούν τα σχολικά βιβλία; Ποιες ήταν οι ιδεολογικές και παιδαγωγικές τάσεις της εποχής που 
εκφράστηκαν από τους συγγραφείς; Επικυρώθηκαν ή όχι αυτές από την πολιτεία διά μέσου των κρατικών 
εκδόσεων; Με άλλα λόγια, ποια ήταν η στάση της κεντρικής εξουσίας απέναντι στο σχολικό θεσμό και σε ποιο 
βαθμό εντάχθηκε στη γενικότερη προσπάθεια καθιέρωσης ενός κράτους δυτικού τύπου; 
 
Λέξεις-κλειδιά: καποδιστριακή περίοδος, εκπαίδευση, σχολικά εγχειρίδια, προγράμματα σπουδών. 
 
1.Εισαγωγή 
Τα σχολικά βιβλία και τα προγράμματα σπουδών αποτελούν σημαντικούς παράγοντες στην 
εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε κάθε ιστορική περίοδο και, κατά συνέπεια, και 
στην καποδιστριακή. Καλό είναι επομένως, να συνεξεταστούν μέσα από ένα συγκριτικο-
αντιπαραθετικό σχήμα (Eco, 1994) ως παράλληλοι και συγχρόνως αντικρουόμενοι πόλοι. 
Παράλληλοι, επειδή τα προγράμματα αποτελούν ένα σύστημα μετάδοσης μηνυμάτων, 
μέσω των οποίων παρέχεται η γνώση που πραγματώνεται στα βιβλία (Bernstein, 1991),και 
αντικρουόμενοι, επειδή τα προγράμματα με το να καθορίζουντι θεωρείται έγκυρη γνώση- 
λειτουργούν ως εξαναγκασμός για διδάσκοντες και διδασκομένους, όχι όμως και για τους 
συγγραφείς που έχουν τη δυνατότητα να τα ακολουθήσουν πιστά ή να επιφέρουν 
διαφοροποιήσεις σε στοιχεία τους (Κουλούρη, 1987). Συγχρόνως, επειδή τόσο ταβιβλία όσο 
και τα προγράμματα παράγονται απότους εκάστοτε εκπαιδευτικούς θεσμούς, θα εξεταστεί 
η σχετική νομοθεσία της περιόδου, έτσι ώστε να προσδιοριστούν τα σημεία σύγκλισης ή 
απόκλισής της με τους φορείς ή τα άτομα που ενεπλάκησαν στις αντίστοιχες διαδικασίες.  
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2. Η εκπαιδευτική δραστηριότητα κατά την περίοδο 1828-1831 
Το 1828, όταν οι περισσότεροι από τους 600.000 περίπου κατοίκους του 
νεοδημιουργημένου κράτους ασχολούνταν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία 
(Βακαλόπουλος, 1979), λίγοι ήταν έμποροι ή ναυτικοί και ελάχιστοι στελέχωναν τον 
υποτυπώδη κρατικό μηχανισμό (Δεσποτόπουλος, 1975), ο Καποδίστριας επιχείρησε να 
εξισώσει τη σημασία της εργασίας, ως μέσου για την επιβίωση του πληθυσμού, με τη 
σημασία της εκπαίδευσης,ως παράγοντα διαπαιδαγώγησης της νέας γενιάς και διαφύλαξης 
των πολιτειακών δομών (Κούκκου, 1989). Και τη διττή αυτή λειτουργία της εκπαίδευσης 
προσπάθησε κυρίως να την εξασφαλίσει μέσω των (πρωτοβάθμιων) αλληλοδιδακτικών 
σχολείων που ανέλαβαν τη μόρφωση των λαϊκών στρωμάτων του πληθυσμού 
εποπτευόμενα από το κράτος (Καλαφάτη, 1988). Αντιθέτως, περιορισμένο ήταν το 
κυβερνητικό ενδιαφέρον για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, της οποίας η εμβέλεια ήταν 
μικρή έως το τέλος του 1830, οπότε τα (δευτεροβάθμια) Ελληνικά σχολεία αυξήθηκαν, 
καλύπτοντας το 31,9% του συνόλου των σχολείων της επικράτειας και το 20,7% του 
μαθητικού πληθυσμού της (Γελαδάκη, 1998). Επίσης, στα διαγγέλματα του Κυβερνήτη 
γίνεται πολλές φορές μνεία και γιατη δημιουργία ανώτερων και ανώτατων δημοσίων 
εκπαιδευτηρίων (Δασκαλάκης, 1968), ενώ το Κεντρικό σχολείο της Αίγινας, το Πολεμικό 
σχολείο του Ναυπλίου και η Εκκλησιαστική Σχολή του Πόρου αποτέλεσαν σίγουρα ένα 
πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή (Γελαδάκη, 1998). 

Από την άλλη, ο Καποδίστριας ενδιαφέρθηκε προσωπικά και για τη συγκρότηση του 
διοικητικού μηχανισμού της εκπαίδευσης που θα έλεγχε την κοινωνική εξέλιξη (Ανδρέου & 
Παπακωνσταντίνου, 1990). Έτσι,δημιουργήθηκαν θεσμικά όργανα, τα οποία -με βάση τα 
επιμέρους χαρακτηριστικά τους- (Μιχαλακόπουλος, 1987) εντάσσονται στις παρακάτω 
τρεις κατηγορίες: (α) διοικητικά (κεντρικά και περιφερειακά), (β) επιστημονικά/ 
παιδαγωγικά και γ) κοινοτικά. Εκείνα που είχαν εμπλοκή στο σχεδιασμό των προγραμμάτων 
σπουδών και στην παραγωγή σχολικών βιβλίων είναι τα δεύτερα, των οποίων η επάνδρωση 
έγινε με παιδαγωγούς/ εκπαιδευτικούς, κατά κανόνα φίλα προσκείμενους στον Κυβερνήτη 
(Γελαδάκη, 1998). 

Ωστόσο, προτού ακόμη ξεκινήσουν να εργάζονται τα επιστημονικά/ παιδαγωγικά 
όργανα είχαν δει το φως της δημοσιότητας διάφορες προτάσεις, τα λεγόμενα «Σχέδια»,με 
αναφορές στις σχολικές βαθμίδες, στα προγράμματα σπουδών και τα σχολικά εγχειρίδια.Το 
παλαιότερο τέτοιο «Σχέδιο» ανήκει στους γνωστούς δασκάλους της εποχής Γρ. Κωνσταντά 
και Γ. Γεννάδιο (Λουλές, 1985). Εδώ,με σκοπό να δημιουργηθούν άτομα χρήσιμα «εις την 
πολιτικήν κοινωνίαν», το επιθυμητό σχήμα της εκπαίδευσης το αποτελούν τα 
Προκαταρκτικά ή Αλληλοδιδακτικά σχολεία, τα Ελληνικά σχολεία και τα Λύκεια ή 
Ακαδημίες, τα προγράμματα σπουδών των οποίων περιγράφονται σε πολύ αδρές γραμμές, 
ενώ η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας συναρτάται παντού με τη βελτίωση ή 
αντικατάσταση των υπαρχόντων σχολικών βιβλίων. Δεδομένου ότι είναι γνωστή η εκτίμηση 
που ο Καποδίστριας έτρεφε στους δύο συντάκτες, εικάζεται ότι πιθανότατα αυτό το 
γενικόλογο «Σχέδιο» δεν αντιμετωπίστηκε αρνητικά από τον Κυβερνήτη (Γελαδάκη, 1998). 

Έπονται χρονικά τα «Σχέδια» δυο άλλων λογίων-παιδαγωγών (Αλ. Στούρτζας και Ιω. 
Κοκκώνης) που ο καθένας τους υπεραμύνεται με τις επιλογές του όσων η δική του 
κοινωνική ομάδα θεωρεί ότι πρέπει να διαφυλαχθούν και να διαδοθούν στις επόμενες 
γενιές μέσω της εκπαίδευσης (Τσουκαλάς, 1977). Στο «Σχέδιον περί εθνικής ανατροφής» 
του Στούρτζα (Αντωνίου, 1992), το οποίο διακατέχεται από «την εκπηγάζουσα από την 
υψηλήν κοινωνικήν θέσιν θεώρησιν» του συντάκτη του (Κούκκου, 1962), η παροχή της 
γνώσης πραγματώνεται μέσα από μια διετή πρωτοβάθμια εκπαίδευση για τα αγόρια και 
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μια μονοετή για τα κορίτσια. Ακολουθεί η«ανωτέρα ανατροφή» που αφορά μόνο τα αγόρια 
και περιορίζεται σε εξειδικευμένους τύπους σχολείων (Ιερατικό, Πολεμικό, Πολιτικό). Για 
όλους τους τύπους ο Στούρτζας παραθέτει ένα αδρομερές πρόγραμμα σπουδών. Η 
συγκεκριμένη πρόταση που, όπως υποστηρίζει ο συντάκτης της, υποβλήθηκε «δι΄ 
ιδιαιτέρων διαταγών» του Καποδίστρια, αξιολογήθηκε από επιτροπή ειδικών και 
χαρακτηρίστηκε ως σημαντική (Γελαδάκη, 1998). Όσο για το «Σχέδιο» τού πρόσφατα 
αφιχθέντος από το εξωτερικό παιδαγωγού Κοκκώνη, επαναλαμβάνει τις απόψεις που ο 
συντάκτης του είχε ήδη δημοσιεύσει στον τύπο της εποχής (Μπελιά, 1967), εμφανίζοντας 
ως απόλυτη προτεραιότητα τη δημιουργία δύο επάλληλων κύκλων δευτεροβάθμιων 
σπουδών (Προτελεστικά ή Ελληνικά σχολεία και Λύκεια), όπου το εύρος και η αλληλουχία 
της διδασκόμενης ύλης έχουν μια ισορροπημένη διάταξη (Μαυροσκούφης, 1995) και η 
επιλογή των μαθημάτων παρέχει γνώσεις απαραίτητες στη μετέπειτα επαγγελματική ζωή 
των μαθητών. Εδώ, δύο στοιχεία είναι εμφανή: οι επιρροές από το γαλλικό εκπαιδευτικό 
σύστημα (Μαυροσκούφης, 1995) και η επίδραση της, όπως θα την ονομάζαμε σήμερα, 
«αστικοσυντηρητικής ιδεολογίας»(Μαρμαρινός, 1984) που θέλει την εκπαίδευση να 
αποβλέπει στην πολιτική αγωγή των μαθητών και να διαμορφώνει ελεύθερους πολίτες με 
συνείδηση των καθηκόντων και των υποχρεώσεών τους (Γελαδάκη, 1998).  
 
2.1Τα προγράμματα σπουδώντης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
Η διορισμένη «Α΄ επί της Προπαιδείας Επιτροπή» πάντως, ήταν εκείνη που δημιούργησε,το 
1829, το πρώτο επίσημο πρόγραμμα σπουδών του νεοελληνικού κράτους. Τα τρία μέλη της 
(Dutrône, Κοκκώνης, Νικητόπουλος) ήταν δάσκαλοι-παιδαγωγοί που είχαν την 
ολοκληρωτική αποδοχή της κεντρικής εξουσίας (Αβδάλη, 1994) και το έργο της ήταν 
εξαρχής καθορισμένο (Δασκαλάκης, 1968):α) αναθεώρηση«των ήδη μεταφρασμένων 
πινάκων και βιβλίων εις χρήσιν των αλληλοδιδακτικών σχολείων» και β) παρατηρήσεις 
«περί των άλλων, όσα αναφέρονται εις το θεμελιώδες τούτο μέρος της Δημοσίου 
Παιδεύσεως», δηλαδή την πορεία διδασκαλίας που«οφείλουν να ακολουθούν οι 
διδάσκαλοι των ήδη υπαρχόντων αλληλοδιδακτικών σχολείων» (μέθοδος), τα μαθήματα 
ανά τάξη/ κλάση (διδακτέα ύλη) και τον τρόπο «καθ’ όν πρέπει να εξετάζωνται» οι μαθητές 
(αξιολόγηση). Με άλλα λόγια, τις βασικές παραμέτρους ενός σύγχρονου αναλυτικού 
προγράμματος. 

Πολύ γρήγορα όμως, φάνηκε η διαφορά οπτικής των μελών της επιτροπής με 
αποκορύφωμα την-εν μέρει δικαιολογημένη λόγω της χρονικής πίεσης (Καλαφάτη, 1988)-
επιμονή του «αυταρχικού» Κοκκώνη να χρησιμοποιηθεί ως πρόγραμμα σπουδών της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αυτούσιο το «Manueldesecoleselementaires» του Ch. Sarazin 
και την πίεση του «φιλελεύθερου» Νικητόπουλου για την προσαρμογή του στην ελληνική 
πραγματικότητα μέσω της αξιοποίησης των απόψεων ενεργών εκπαιδευτικών. Η 
τοποθέτηση του συντονιστή Μουστοξύδη στο πλευρό του πρώτου οδήγησε τον 
Νικητόπουλο σε παραίτηση (Αβδάλη, 1994) και το «Εγχειρίδιοντης Αλληλοδιδακτικής 
μεθόδουή Οδηγό της αλληλοδιδακτικής υπό Σαραζίνου» στο κρατικό τυπογραφείο 
(Δασκαλάκης, 1968). Έτσι προέκυψε το θεσμοθετημένο πρόγραμμα σπουδών της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Δασκαλάκης, 1968) από μια καθόλα έγκυρη και νόμιμη 
επιτροπή (Βρεττός-Καψάλης, 1994), η οποία όμως, δεν εργάστηκε απερίσπαστη, επειδή: (1) 
η αναγωγή της οργάνωσης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε θέμα ύψιστης 
προτεραιότητας δεν της επέτρεψε να ασχοληθεί με τον εξαρχήςσχεδιασμό προγράμματος 
αλλά την υποχρέωσε να οδηγηθεί στην επιλογή ενός από τα υπάρχοντα και ήδη 
χρησιμοποιημένα σε σχολεία του εξωτερικού, (2) η παράδοση, καθώς και άλλα στοιχεία 
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που κατά κανόνα ασκούν πιέσεις κατά τη δημιουργία ενός προγράμματος σπουδών 
(Βρεττός-Καψάλης, 1994), της επέβαλλαν τη διατήρηση καθιερωμένων περιεχομένων και 
(3) δεν της δόθηκε καμία δυνατότητα παρέκκλισης από τους καθορισμένους από την 
πολιτεία ως σκοπούς της αγωγής (Δασκαλάκης, 1968, Α201). 

Όσον αφορά αυτόν καθαυτόν τον Οδηγό, θα λέγαμε ότιείναι ένα πρόγραμμα σπουδών, 
στο οποίο (1) προβλέπεται ένας δασκαλοκεντρικός τύπος διδασκαλίας βασισμένοςστην 
πειθαρχία, ώστε να ασκείται ισχυρός παιδαγωγικός έλεγχος στη σχολική διαδικασία 
(Βernstein,1991), (2) η διδασκαλία βασίζεται σε ένα διδάσκοντα που υποχρεούται να 
διατηρεί ευδιάκριτα τα όρια του γνωστικού αντικειμένου που παραδίδει (π.χ. 9-10 π.μ. 
Γραφή, 10-10.55 π.μ. Ανάγνωση κ.λπ.), ώστε να υπάρχει αντιστοιχία κριτηρίων αξιολόγησης 
και περιεχομένων (Βernstein, 1991), (3) απομονώνονται πλήρως τα γνωστικά αντικείμενα 
μεταξύ τους με βάση τις διατιθέμενες για τη διδασκαλία τους ώρες (Βernstein,1991), (4) 
αποκλείονται οι παρεκκλίσεις από την προκαθορισμένη πορεία λόγω της λεπτομερούς 
διατύπωσης κάθε στοιχείου (Βernstein, 1991)και (5) τα προϊόντα της μάθησης 
αξιολογούνται από τον διδάσκοντα (ανά εβδομάδα) με στόχο τον προβιβασμό ή την 
υποβάθμιση των μαθητών και από εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας (ανά εξάμηνο ή 
έτος) με στόχο τη διαπίστωση της μαθητικής προόδου αλλά και της διδασκαλικής 
αποτελεσματικότητας (Γελαδάκη, 1998).45 

Για το πρόγραμμα σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εργάστηκε, μετά από 
κυβερνητική εντολή, η ίδια «Επί της Προπαιδείας Επιτροπή» (Dutrône, Κοκκώνης, 
Νικητόπουλος), η οποία πρότεινε τη σύσταση 3ετών «Προκαταρκτικών» σχολείων, την 
ανάθεση συγγραφής σχολικών βιβλίων σε λογίους που δεν θα είναι «οπαδοί ενός και μόνου 
παιδαγωγικού συστήματος», καθώς και τη σύνταξη Οδηγού «διδάσκοντος [...] τους 
διδασκάλους την ορθήν χρήσιν και εφαρμογήν της τέχνης των» (Αντωνίου, 1992). Οι 
προτάσεις αυτές, που θυμίζουν πολύ το παλαιότερο «Σχέδιο» του Κοκκώνη, κατατέθηκαν 
στο υπουργείο Παιδείας συνοδευόμενες από την κρίση του Μουστοξύδη ότι επρόκειτο για 
πρόγραμμα «αξιώτατον της μερικής προσοχής και της Γραμματείας και της Α. Εξοχότητος» 
(Δασκαλάκης, 1968). Αμέσως μετά, ο υπουργός παιδείας Χρυσόγελος εισηγήθηκε την 
επιτάχυνση της διαδικασίας οργάνωσης των δευτεροβάθμιων σχολείων (Δασκαλάκης, 
1968), χωρίς να ξεκαθαρίζει ωστόσο εάν κάτι τέτοιο θα γινόταν με βάση τις παραπάνω 
προτάσεις.  

Το 1831 συγκροτήθηκε η-επίσης κρατική-«Β΄ Επί της Προπαιδείας Επιτροπή» με δύομέλη 
της Α΄ (Κοκκώνης, Μουστοξύδης) και τον λόγιο Μιχαήλ Σχινά (Μπελιά, 1969), στην οποία 
ανατέθηκε και πάλι ηδημιουργία προγράμματος σπουδών για τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Καθώς όμως δεν υπάρχουν πληροφορίες για τις εργασίες της επιτροπής, η 
εντύπωση που δίνεται είναι ότι με τη σύνταξη του προγράμματος ασχολήθηκε 
αποκλειστικά και μόνο ο Σχινάς στην Κορώνη, όπου διέμενε και εφόρευε το τοπικό 
δευτεροβάθμιο σχολείο (Γελαδάκη, 1989). Στο τελικό «Σχέδιον Διοργανισμού των 

                                                           
45Σε λιγότερο από δύο μήνες από την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
επιχειρήθηκε μια περιορισμένης κλίμακας εξωτερική αξιολόγησή του. Η όλη δραστηριότητα βασίστηκε στη 
μέθοδο της παρατήρησης, με σκοπό να διαπιστωθεί εάν οι διδάσκοντες εφήρμοζαν το πρόγραμμα και σε ποιο 
βαθμό επιτυγχάνονταν οι στόχοι του. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ο επιθεωρητής Κοκκώνης 
κατέθεσε την τελική του έκθεση, της οποίας η τύχη παραμένει άγνωστη έως σήμερα. Πάντως, πρόκειται για 
μια προσπάθεια που -παρά τις εγγενείς αδυναμίες της (κίνδυνος εξαγωγής λανθασμένων συμπερασμάτων, 
υποκειμενικότητα της χρησιμοποιούμενης μεθόδου κ.α.)- αποτέλεσε τη μοναδική επίσημη αξιολόγηση 
προγράμματος σπουδών της περιόδου αλλά και την αφόρμιση για ένα είδος ανοικτού διαλόγου των ενεργών 
εκπαιδευτικών και της κυβέρνησης (Γελαδάκη, 1998). 
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Ελληνικών Σχολείων» πάντως, αυτά εμφανίζονται να λειτουργούν«κατά πάσαν της 
αναζώσης Ελλάδος την έκτασιν» ως χώροι σπουδής της «ελληνικής γλώσσης και Παιδείας» 
και να παρέχουν επαρκή μόρφωση, πρωτίστως στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής παιδείας 
και, δευτερευόντως, των θετικών επιστημών. Πουθενά δεν καθορίζονται η ηλικία εισόδου 
των μαθητών και η διάρκεια της φοίτησης, ενώ αντιθέτως προσδιορίζονταιτα διδασκόμενα 
μαθήματακαι τα αναγκαία για τη διδασκαλία τους βιβλία, ενώ παρουσιάζεται και μια νέα 
μέθοδος διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος. Εφόσον λοιπόν,πρόκειται όντως για 
πρόγραμμα σπουδών και όχι για απλή παράθεση των απόψεων του Σχινά, οπότε η έμφαση 
στη διδασκαλία της γλώσσας θα ήταν εξηγήσιμη λόγω των επιδράσεων που είχε δεχθεί από 
τον κύκλο των κοραϊστών (Μπελιά, 1969), μπορεί να έχουμε να κάνουμε με μια συνειδητή 
επιλογή ιδεολογικής φύσης (Τσουκαλάς, 1977) στο πλαίσιο της προσπάθειας ανάπτυξης 
ενός επίσημου γλωσσικού οργάνου (Βώρος, 1979). Βέβαια,και εδώ η μάθηση αποτελεί μία 
δασκαλοκεντρική διαδικασία ανάλογη με εκείνη των πρωτοβάθμιων σχολείων, η οποία 
στηρίζεται στην ανάπτυξη της απομνημονευτικής ικανότητας των μαθητών.46Όσο για τον 
βαθμό αποδοχής των προτάσεων της «Β΄ Επί της Προπαιδείας Επιτροπής» από την 
κυβέρνηση, δεν μας είναι γνωστός λόγω του μικρού χρονικού διαστήματος που 
μεσολάβησε από τη στιγμή της κατάθεσής τους (2 Μαΐου 1831) έως τη δολοφονία του 
Καποδίστρια (27 Σεπτεμβρίου 1831). 
 
2.2. Τα σχολικά βιβλία 
Για την παραγωγή σχολικών βιβλίων συγκροτήθηκαν και πάλι κρατικές επιτροπές, η 
σύνθεση των οποίων χαρακτηρίζεται από την εναλλαγή των ίδιων προσώπων που 
εμπλέκονται και στη δημιουργία των προγραμμάτων σπουδών. Η ιδέα για τη συγκρότηση 
ανάλογων επιτροπών δεν ήταν καινούργια. Μια τέτοια επιτροπή με το όνομα 
«Βιβλιογραφική Εφορία» και απολύτως προσδιορισμένο έργο (Λουλές, 1985), προβλεπόταν 
και στο γνωστό «Σχέδιο», του 1828, τωνΚωνσταντά και Γεννάδιου.Ο δεύτερος μάλιστα, 
πρότεινε, το 1829, να αναλάβει από κοινού με τον Ιω. Βενθύλο τη σύνταξη 13 βιβλίων 
κατάλληλων για τη «μελέτην της ελληνικής σοφίας, μετά την μάθησιν των προπαιδευτικών 
μαθημάτων» (Δασκαλάκης, 1968). Επειδή οι θεματικές κατηγορίες ήταν πολλές (Ανθολογία, 
Λεξικό «της παλαιάς γλώσσης», Ελληνική Γραμματική, «Συναγωγή πρωτοτύπων λέξεων της 
Ελληνικής», Νέα [Καινή] Διαθήκη, Μετρική, Ρητορική, Ποιητική, Φιλοσοφία, Ιστορία της 
Φιλοσοφίας, «Εγκυκλοπαιδεία και Μεθοδολογία της Φιλολογίας», Ιστορία «της 
Παιδαγωγίας», Διαιτητική), το σχήμα μοιάζει αρκετά φιλόδοξο για τα μέτρα της εποχής. Το 
πιθανότερο λοιπόν,ήταν πως η πρόταση απέβλεπε στη μελλοντική κάλυψη των αναγκών 
του ανώτερου και ανώτατου κύκλου σπουδών, ενώ προς το παρόν λεπτομερώς αναλυόταν 
μόνο το περιεχόμενο των δεκαοκτώ από τους δεκαεννέα τόμους της Ανθολογίας. 

Η κυβέρνηση τελικά υιοθέτησε την πρόταση και, έναν χρόνο αργότερα, συγκρότησε όχι 
μια αλλά τέσσερις τέτοιες επιτροπές (Δασκαλάκης, 1968). Συγκεκριμένα, για τρεις μήνες 
εργάστηκαν στην Αίγινα τέσσερις γλωσσομαθείς λόγιοι (Dutrone, Σκαρλάτος, Ρωσσέτος, 
                                                           
46Έστω κι αν η δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν πρόλαβε να αποκτήσει επίσημο πρόγραμμα σπουδών, το 
διοριστήριο έγγραφο του επιθεωρητή Κοκκώνη τού παρείχε αρμοδιότητες ελέγχου και παρέμβασης και στα 
δευτεροβάθμια σχολεία της Πελοποννήσου (Δασκαλάκης, 1968). Με αυτό το δεδομένο, στην τελική  έκθεσή 
του εντοπίζονται αρκετές αξιολογικές κρίσεις για τη διδασκόμενη ύλη και τον τρόπο διδασκαλίας στο πλαίσιο 
του εκάστοτε αναλυτικού προγράμματος. Το 1831 τέλος, ο Σχινάς, λίγο πριν το διορισμό του στη «Β΄ Επί της 
Προπαιδείας Επιτροπή», ζήτησε να αναλάβει προσωπικά το έργο της επιθεώρησης των δευτεροβάθμιων 
δημόσιων σχολείων, αίτημά που, παρά τη θετική εισήγηση του υπουργού Παιδείας, δεν έγινε τελικά 
αποδεκτό από τον Καποδίστρια (Γελαδάκη, 1998). 
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Κοκκινάκης), οι οποίοι ανέλαβαν να μεταφράσουν ξενόγλωσσα βιβλία κατάλληλα για τα 
αλληλοδιδακτικά σχολεία. Ο Ρωσσέτος ολοκλήρωσε και παρέδωσε την προσωπική του 
δουλειά (δύο βιβλία και πέντε πίνακες), ενώ ο Κοκκινάκης ζήτησε παράταση, προκειμένου 
να ολοκληρώσει τη μετάφραση ενός εγχειριδίου Γραμμικής Ιχνογραφίας (Δασκαλάκης, 
1968). Ωστόσο, ο διαφορετικός προσανατολισμός της Α΄ Επιτροπής Προπαιδείας, που 
συγκροτήθηκε στη συνέχεια,και η πλήρης απασχόληση του Dutrone ως τακτικού μέλους σ’ 
αυτήν, δεν διευκόλυναν την ολοκλήρωση των εργασιών. Η δουλειά του Ρωσσέτου 
τοποθετήθηκε στο αρχείο και η Επιτροπή Προπαιδείας επιφυλάχτηκε να «στοχασθή 
μετέπειτα τι έχει να πράξη περί των ανωτέρω μεταφράσεων» (Δασκαλάκης, 1968), τις 
οποίες -εμμέσως πλην σαφώς-ο Κοκκώνης είχε κατατάξει στις πρόχειρες συγγραφικές 
προσπάθειες της εποχής (Αβδάλη, 1994). Μια δεύτερη επιτροπή, αποτελούμενη από 
τέσσερις αρχιερείς μικρών επισκοπών (Σφυρόερας, 1983), ανέλαβε να συντάξει ένα 
Ευχολόγιο, μία Σύνοψη και μία Κατήχηση και πάλι για τα αλληλοδιδακτικάσχολεία, στην 
ουσία όμως το έργο της ήταν να κατοχυρώσει τη συγγραφική εργασία που είχε αναθέσει 
παλαιότερα ο ίδιος ο Καποδίστριας στον ιερομόναχο Βαρθολομαίο Κουτλουμουσιανό 
(Δασκαλάκης, 1968). Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν γρήγορα και υποβλήθηκε η τελική 
έκθεση, το περιεχόμενο της οποίας θεωρήθηκε θετικό, αφού η κυβέρνηση αποφάσισε την 
έκδοση του βιβλίου (Δημαράς, 1986), η οποία δεν πραγματοποιήθηκε όμως έως το τέλος 
της περιόδου. Μια τρίτη επιτροπή επιφορτίστηκε «να παρουσιάση εις την Κυβέρνησιν 
Γραμματικήν και Ανθολογίαν των Εγκυκλίων μαθημάτων της Ελληνικής γλώσσης». Την 
αποτέλεσαν οι Κωνσταντάς, Γεννάδιος και Βενθύλος, από τους οποίους οι δύο τελευταίοι, 
όπως ειπώθηκε παραπάνω, είχαν υποβάλει την πρόταση για τα 13 απαραίτητα βιβλία 
(Δασκαλάκης, 1968). Αυτή η τρίτη επιτροπή πρότεινε τη συγγραφή μίας 19τομης 
ανθολογίας ΑΕ κειμένων, ενός λεξικού «της ομιλουμένης γλώσσης» και μιας γραμματικής, 
καθώς και την προμήθεια από τη Γαλλία και τη Γερμανία άλλων αναγκαίων βιβλίων 
(Δασκαλάκης, 1968). Και με βάση τις δικές της προτάσεις άλλωστε πραγματοποιήθηκε η 
πρώτη -και πιθανότατα μοναδική- κρατική αγορά σχολικών βιβλίων της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (Γελαδάκη, 1998). Η τελευταία επιτροπή, με μέλη τους Dutrone, Κοκκώνη και 
Νικητόπουλο, είναι εκείνη που επιφορτίστηκε με ιδιαίτερης βαρύτητας καθήκοντα: (1) να 
υποβάλει προτάσεις για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση θα αντιμετώπιζε συνολικά το 
θέμα της παραγωγής, διακίνησης και χρήσης των απαραίτητων για τα αλληλοδιδακτικά 
σχολεία βιβλίων, (2) να επιβλέψει την ανατεθειμένη στους Ρωσσέτο και Κοκκινάκη 
διαδικασία μετάφρασης γαλλικών συγγραμμάτων και (3) να διατυπώσει τις απόψεις της για 
τους υπάρχοντες πίνακες της αλληλοδιδακτικής, προκειμένου να προωθηθούν οι καλύτεροι 
για εκτύπωση (Δασκαλάκης, 1968).Τελικά, αυτή η τέταρτη επιτροπή αποτέλεσε στη 
συνέχεια την «Α΄ Επίτης Προπαιδείας Επιτροπή». 

Γενικότερα πάντως, από όσα σχολικά βιβλία χρησιμοποιήθηκαν στα σχολεία της 
καποδιστριακής περιόδου ελάχιστες ήταν οι κρατικές εκδόσεις (σε μικρότερο ποσοστό 
πρωτότυπες συγγραφές και σε μεγαλύτερο μεταφράσεις ή επιτομές άλλων έργων) που 
τυπώθηκαν στο Εθνικό Τυπογραφείο της Αίγινας. Τα περισσότερα ήταν ιδιωτικές εκδόσεις, 
δωρισμένες στην κυβέρνηση ή αγορασμένες από την ίδια στις αγορές του εξωτερικού 
(Γελαδάκη, 1998). Συγκεκριμένα, για το μάθημα της ανάγνωσης και των οκτώ τάξεων/ 
κλάσεων των πρωτοβάθμιων σχολείων εκδόθηκαν 68 αλληλοδιδακτικοί πίνακες,για τη 
σύνταξη των οποίων υπεύθυνος -λόγω της θητείας του κοντά στο Ch. Saraziη στο Παρίσι και 
της ενασχόλησής του με τη μετάφραση του Οδηγού- ήταν ο Ιω. Κοκκώνης 
(Αμαριώτου,1937). Για το μάθημα της Γραφής των προχωρημένων μαθητών της Η΄ κλάσης 
πάλι, εκδόθηκαν δύο πίνακες (Δασκαλάκης, 1968), ενώ για το μάθημα των Θρησκευτικών 
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τρία βιβλία, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν όχι στην κάθε μια από τις οκτώ τάξεις/ 
κλάσεις των αλληλοδιδακτικών σχολείων αλλά στο καθένα από τα τρία τμήματα, στα οποία 
συμπτύσσονταν οι κλάσεις κατά τις παραδόσεις του μαθήματος. Για το πρώτο τμήμα 
(κλάσεις Α΄-Δ΄) εκδόθηκε το «Προσευχητάριον» του Κουτλουμουσιανού που είχε 
δρομολογηθεί από το παρελθόν αλλά τότε δεν έφθασε στο στάδιο της εκτύπωσης, 
πιθανότατα επειδή διακατεχόταν από το πνεύμα του διαφωτισμού (Δημαράς, 
1986).Τυπώθηκε επίσης μια Ιερή Ιστορία (για τις κλάσεις Ε΄-Ζ΄) που αποτελεί μετάφραση 
ανάλογης γαλλικής έκδοσης του Κοραή, το όνομα του οποίου ωστόσο δεν μνημονεύεται. 
Για το τρίτο τμήμα, όπου ξεκινούσαν οι παραδόσεις του μαθήματος της Κατήχησης, 
υποτίθεται ότι ετοιμάστηκε ένα βιβλίο εκ του μηδενός από την Επιτροπή Προπαιδείας, στην 
ουσία όμως έγινε συρραφή των κειμένων δύο παλαιότερων εκδόσεων: της Ιερής Κατήχησης 
του Ν. Βούλγαρη (1818) και της Θεογνωσίας του Γ. Γεννάδιου (1820). Απ’ ό,τι φαίνεται 
λοιπόν, η Επιτροπή Προπαιδείας (ή καλύτερα ο Κοκκώνης) κλήθηκε να προσαρμόσει στα 
ζητούμενα της αλληλοδιδακτικής μεθόδου ένα εκκλησιαστικό και ένα σχολικού βιβλίο με 
μοναδικό κοινό σημείο τους την εκφορά σε γλώσσα που οι δημιουργοί τους όριζαν ως 
απλή. Όμως, επειδή το μάθημα της Κατήχησης ήταν ιδιαίτερα σημαντικό στη διαδικασία 
ηθικοποίησηςτων μαθητών, το υπουργείο φρόντισε να εξασφαλίσει τη συγκατάθεση της 
υπεύθυνης για τα θρησκευτικά βιβλία επιτροπής των Αρχιερέων και έτσι το βιβλίο τελικά 
τυπώθηκε (Γελαδάκη, 1998). Η τελευταία περίπτωση κρατικής έκδοσης για τα 
αλληλοδιδακτικά σχολεία (και όχι μόνοκαθώς προβλεπόταν να χρησιμοποιηθεί σε 
περισσότερες από μια σχολικές βαθμίδες) ήταν η μετάφραση του γαλλικού βιβλίου του Τ. 
Francoeur «Διδασκαλία της διαγραφικής ή γραμμικής Ιχνογραφίας» που την είχε αναλάβει 
ο Κοκκινάκης στην επιτροπή του 1929 και την ολοκλήρωσε ο Κοκκώνης.Αυτό είναι και το 
μοναδικό σχολικό βιβλίο της περιόδου που παρέχει τεχνικές γνώσεις και εξασκεί τις 
πρακτικές δεξιότητες των μαθητών. Εκδόθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου 1831 και ελάχιστα 
πρόλαβε να διακινηθεί στα σχολεία με αποτέλεσμα να λείπουν τα στοιχεία εκείνα που θα 
μπορούσαν να δείξουν εάν η απήχησή του σε διδάσκοντες και διδασκόμενους 
εναρμονίστηκε με τις κυβερνητικές προσδοκίες (Γελαδάκη, 1998). 

Όσο για τα υπόλοιπα βιβλία του «Σχεδίου» του Γεννάδιου, φαίνεται ότι έμειναν στα 
χαρτιά. Μόνο προς το τέλος της περιόδου κυκλοφόρησαν 3-4 ολιγοσέλιδες εκδόσεις ΑΕ 
κειμένων που την επιμέλειά τους είχε κάνει ο Γεννάδιος και προορίζονταν περισσότερο για 
το Κεντρικό και λιγότερο για τα Ελληνικά σχολεία.Πρόκειται για τον «Λόγον περί του μη 
ραδίως πιστεύειν διαβολή», τον «Βίον Δημόνακτος» και τον «Τόξαριν ή φιλίαν» του 
Λουκιανού, καθώς και μία σειρά «Επιταφίων λόγων». Η επιλογή των λόγων στα εγκαίνια 
της κρατικής εκδοτικής δραστηριότητας ΑΕ κειμένων φαίνεται πως δεν ήταν τυχαία. Τον 
Λουκιανό, με την καυστική σάτιρα για τους συγχρόνους του, οι διδάσκοντες τον 
προτιμούσαν ακόμη και μέσα στην τουρκοκρατία, ενώ η ορθόδοξη εκκλησία ανεχόταν 
αυτές τις προτιμήσεις, παρότι υπήρχαν φορές που -ταυτίζοντάς τον με τον Βολταίρο- τον 
αποκαλούσε «βρωμερόν και κατάπτυστον» (Σκαρβέλη- Νικολοπούλου, 1989). Όσο για τα 
συγκεκριμένα κείμενα, η επιλογή τους πιθανότατα εξυπηρετούσε πολιτικές σκοπιμότητες, 
εάν σκεφτούμε πως τα βιβλία τυπώθηκαν λίγο μετά τη λήξη των μαθητικών ταραχών στο 
Κεντρικό Σχολείο (1831), την ίδια στιγμή που διάφοροι «κακόβουλοι αντιπολιτευόμενοι» 
είχαν αρχίσει να κατηγορούν πλέον ανοικτά την κυβέρνηση ότι απαγόρευε τη διδασκαλία 
συγκεκριμένων έργων της ΑΕ γραμματείας λόγω του περιεχομένου τους. Άλλωστε, ο τίτλος 
του πρώτου λόγου, δηλαδή του «Περί του μηραδίως πιστεύειν διαβολή», έρχεται να 
ενισχύσει την παραπάνω άποψη (Γελαδάκη, 1998). Όσο για τον Γεννάδιο, πρέπει να είχε και 
εκείνος οφέλη από την εμπλοκή του στην εκδοτική διαδικασία, αφού μέσω των 
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επιλεγέντων κειμένων -και ειδικότερα του «Βίου του Δημώνακτος» που πραγματεύεται 
θέματα σχετικά με τη συμπεριφορά των λογίων ως πολιτών- εύρισκε την ευκαιρία να 
καταρρίψει τις κατηγορίες των αντικαποδιστριακών κύκλων για το άτομό του (Κόκκωνας, 
1997).  

Όσον αφορά τις ιδιωτικές εκδόσεις (δωρεές στο ελληνικό κράτος ή κυβερνητικές 
παραγγελίες στην Ευρώπη), οι δύο επί της Προπαιδείας Επιτροπές είχαν και πάλι τον πρώτο 
λόγο. Με βάση τις δικές τους εισηγήσεις, βιβλία και των δύο κατηγοριών 
συμπεριλαμβάνονταν στους Εθνικούς Καταλόγους, μέσω των οποίων διακινούνταν από τη 
Βιβλιοθήκη της Αίγινας προς τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σχολεία οι κρατικές 
αποστολές. Τα βιβλία αυτών των αποστολών παρέχονταν δωρεάν και ανήκαν στα 
αλληλοδιδακτικά ή στα Ελληνικά σχολεία. Οι μαθητές μπορούσαν να τα χρησιμοποιούν ή 
να αγοράζουν -σε υψηλές τιμές- δικά τους αντίτυπα για την κατ’ οίκον μελέτη τους, ενώ 
μοναδική περίπτωση παραχώρησης σχολικών βιβλίων αποτελούσε η επιβράβευση της 
επιμέλειας και του ήθους τους (Γελαδάκη, 2004).  

Ωστόσο, η απήχηση που είχαν οι εγκεκριμένες ιδιωτικές εκδόσεις στους 
αλληλοδιδασκάλους και τους ελληνοδιδασκάλους δεν υπήρξε αντίστοιχη των προσδοκιών 
της κυβέρνησης. Το γεγονός αυτό πολύ λίγο είχε να κάνει με ιδεολογικούς λόγους. Κυρίως 
οφειλόταν στην ανεπαρκή επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση των διδασκόντων και 
στην έντονη απροθυμία τους να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους σε νέα δεδομένα 
(Γελαδάκη, 1998). Το κοινό αυτό αποτέλεσμα όμως, υπαγορευόταν από ξεχωριστούς 
παράγοντες ανά βαθμίδα. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση οι ιδιωτικές εκδόσεις που 
χρησιμοποιήθηκαν ευρύτερα, ήταν Αναγνωστικά και βιβλία θρησκευτικού περιεχομένου. 
Και για τα δύο είδη, αξιοποιήθηκαν οι τόμοι των «Παιδαγωγικών Μαθημάτων» του Στ. 
Κομμητά (1827-1828), οι οποίοι προωθούνταν στα αλληλοδιδακτικά από κοινού με τις 
κρατικές εκδόσεις, εφόσον οι διδάσκοντες τους ζητούσαν από το υπουργείο. Και βέβαια, 
εκείνοι που επιδίωκαν κάτι τέτοιο, ήταν οι λιγότεροι, γιατί το σύνηθες ήταν οι 
αλληλοδιδάσκαλοι να αρκούνται στα κρατικά βιβλία Θρησκευτικών. Επίσης, ούτε και τα 
αναγνωστικά τα θεωρούσαν απολύτως απαραίτητα, δεδομένου ότι κάλυπταν τις ανάγκες 
τους με τους κρατικούς πίνακες. Στα Ελληνικά σχολεία τέλος, οι κρατικές αποστολές 
ιδιωτικών εκδόσεων ξεκίνησαν αργά, μόλις τον Ιανουάριο 1831 (Μπελιά, 1970). Όμως, 
καθώς δεν υπήρχε θεσμοθετημένο πρόγραμμα σπουδών, αυτές οι αποστολές βοήθησαν 
την κεντρική εξουσία να διατηρήσει τον έλεγχο της βαθμίδας καιτους ελληνοδιδασκάλους 
να πραγματώσουν τις προσωπικές τους επιλογές. Εδώ η παράδοση έπαιξε τον δικό της ρόλο 
στη χρήση των σχολικών βιβλίων. Με άλλα λόγια,η πλειονότητα των εκπαιδευτικών 
εξακολούθησε να χρησιμοποιεί τις βολικές στη διδασκαλία Εγκυκλοπαίδειες αλλά δεν 
αρνιόταν και τους διατιθέμενους από το υπουργείο τόμους του ομώνυμου έργου του 
Κομμητά (1812-1814), οι οποίοι μάλιστα λειτούργησαν και ανταγωνιστικά προς άλλες 
ομοειδείς ιδιωτικές εκδόσεις. 

Κανένας δεν μπορεί να πει βέβαια, πώς θα εξελίσσονταν τα πράγματα, εάν η 
καποδιστριακή περίοδος δεν ήταν τόσο σύντομη και η εκπαιδευτική δραστηριότητα δεν 
διακοπτόταν τόσο απότομα. Κανένας δεν ξέρει, για παράδειγμα, πώς θα αντιμετώπιζαν το 
πρόγραμμα σπουδών και πώς θα αξιοποιούσαν τις κρατικές εκδόσεις της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης οι αλληλοδιδάσκαλοι που είχαν αρχίσει να επιμορφώνονται πάνω στη 
μέθοδο.Κανένας δεν ξέρει επίσης, εάν η κεντρική εξουσία είχε πρόθεση να εξετάσει τη 
σχέση σχολικών βιβλίων της και αξιολόγησηςστη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πολύ 
περισσότερο κανένας δεν μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα εάν ο τρόπος διαχείρισης της 
γνώσης, όπως αυτή δηλώνεται μέσα από τα θεσμοθετημένα ή μη προγράμματα σπουδών 
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και τις (κρατικές και ιδιωτικές) εκδόσεις σχολικών βιβλίων της περιόδου, θα δημιούργησε 
τελικά πολίτες έτοιμους εκ των προτέρων να ενταχθούν στο συγκεκριμένο κρατικό μοντέλο 
και να λειτουργήσουν αποτελεσματικά υπέρ του.  
 
3. Συμπεράσματα 
Κατά την καποδιστριακή περίοδο, το εγκεκριμένο από το κράτος πρόγραμμα σπουδών της 
πρώτης εκπαιδευτικής βαθμίδας που μετέφερε δοκιμασμένα δυτικά πρότυπα στην 
ελληνική πραγματικότητα μοιραζόταν σε μορφή φυλλαδίου σε όλα τα σχολεία της 
επικράτειας, προκειμένου να αποτελέσει πυξίδα πλεύσης για τους διδάσκοντες και να 
επιτρέψει στην κεντρική εξουσία να επιβάλει απόλυτη πειθαρχία στη δεδομένη μορφή 
μάθησης. Αντιθέτως, για τη δεύτερη εκπαιδευτική βαθμίδα δεν έγινε εφικτό να υπάρξει 
ανάλογο πρόγραμμα, παρότι εκπονήθηκαν διάφορα «Σχέδια» από τις κρατικές Επιτροπές ή 
μεμονωμένα άτομα. Έτσι, τα Ελληνικά σχολεία λειτουργούσαν με τρόπο που αναπαρήγαγε 
το καθεστώς των παλαιοτέρων ετών, ενώ η κεντρική εξουσία μόνο εμμέσως μπορούσε να 
παρεμβαίνει στη σχολική πράξη. Όσο για τα σχολικά βιβλία, επικράτησε ένας τύπος μεικτής 
οικονομίας και δεν έγινε εφικτό να εφαρμοστεί μονοπωλιακή πολιτική, δεδομένου ότι οι 
Εθνικοί κατάλογοι βιβλίων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
περιείχαν τόσο κρατικές όσο και ιδιωτικές εκδόσεις. Οι κρατικές εκδόσεις ήταν, σε 
μικρότερο ποσοστό, πρωτότυπες συγγραφές και, σε μεγαλύτερο, μεταφράσεις ή επιτομές 
άλλων έργων, ενώ οι ιδιωτικές ήταν βιβλία δωρισμένα στην ελληνική κυβέρνηση ή 
αγορασμένα στις αγορές του εξωτερικού. Τόσο για την έγκριση των δωρεών όσο και για τις 
κυβερνητικές παραγγελίες στην Ευρώπη, τα κρατικά επιστημονικά/ παιδαγωγικά όργανα 
είχαν τον πρώτο λόγο.  
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Περίληψη 
Οι διαταραχές των ατόμων με αυτισμό που αφορούν κυρίως στην κοινωνική αλληλεπίδραση, στην 
επικοινωνία και φαντασία προσδίδουν ένα ιδιαίτερο μαθησιακό προφίλ που απαιτεί διαμόρφωση 
κατάλληλων εκπαιδευτικών και μαθησιακών περιβαλλόντων, μέσων και υλικών προκειμένου οι εν λόγω 
μαθητές να έχουν πρόσβαση στο Πρόγραμμα Σπουδών και να συμμετέχουν ενεργά στο μέγιστο δυνατό 
βαθμό. Ως εκ τούτου, συνδυαστικά με τη διεθνή σύμβαση του ΟΗΕ (2007) για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία, αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας και υιοθετώντας τις αρχές του 
καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση (Universal design for Learning) αναπτύχθηκε ειδικό  έντυπο και 
ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό προκειμένου τα σχολικά εγχειρίδια Α΄ και Β΄ δημοτικού να καταστούν 
προσβάσιμα από μαθητές με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, να υποστηριχτεί η διδασκαλία της γλώσσας 
και η κατανόηση. Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν το προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό, η 
μεθοδολογία ανάπτυξής του και οι δυνατότητές του. Το εν λόγω υλικό, ως εναλλακτικό γλωσσικό πρόγραμμα,  
ακολουθεί τις αρχές της οπτικοποίησης της πληροφορίας ως εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίας και κατανόησης 
βασισμένο στη χρήση της γλώσσας μέσω εικόνων, συμβόλων (εικονογραμμάτων) και σκίτσων που, σύμφωνα 
με τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα, υποστηρίζει την κατανόηση και την επικοινωνία. Η προσαρμογή των 
κειμένων ακολουθεί συνδυαστικά τις αρχές της μεθόδου easy to read (κείμενο για όλους). Το εκπαιδευτικό 
ψηφιακό περιβάλλον αποτελείται από 2 βασικά τμήματα: το περιβάλλον για τον μαθητή και το περιβάλλον 
του εκπαιδευτικού. Επιπλέον, περιλαμβάνει βάσεις δεδομένων οργανωμένες ανά μάθημα και ανά θεματικό 
πεδίο  καθώς και ανά  ιστορικό του κάθε μαθητή. Το ψηφιακό περιβάλλον του εκπαιδευτικού του επιτρέπει 
να επιλέξει από το υπάρχον κείμενα και δραστηριότητες, αλλά και να προσθέσει νέο υλικό, ώστε να 
διαμορφώσει κατάλληλα κείμενα και δραστηριότητες με τα οποία θα ασχοληθεί ο μαθητής. Το εν λόγω υλικό 
μπορεί να αξιοποιηθεί και ως εργαλείο αξιολόγησης γλωσσικών δεξιοτήτων, ώστε να σχεδιαστεί κατάλληλο 
πρόγραμμα παρέμβασης. 
 
Λέξεις κλειδιά: Διαταραχές Aυτιστικού Φάσματος,  προσβασιμότητα, ενταξιακή εκπαίδευση, εναλλακτικό 
σύστημα επικοινωνίας 
 
1. Εισαγωγή 
Σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν την αναποτελεσματικότητα των 
Προγραμμάτων Σπουδών (Π.Σ.) ως προς την κάλυψη των μαθητικών αναγκών, τις μεθόδους 
διδασκαλίας και την πρόσβαση στη γνώση με εναλλακτικές μορφές και ειδικότερα στην 
περίπτωση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι σύγχρονες 
εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που βασίζονται στις αρχές της ενταξιακής εκπαίδευσης για τη 
δημιουργία ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές υποστηρίζουν πως τα 
Π.Σ. θα πρέπει να είναι ευέλικτα, να ανταποκρίνονται στη μαθητική ετερογένεια και να 
χαρακτηρίζονται από ευρύτητα ως προς τη δράση του εκπαιδευτικού σε σχέση με τη 
διδακτέα ύλη και να μπορούν να διαφοροποιηθούν (Unesco, 2004;∙Cole, 2005;∙Σιδέρη, 
2004, 2005). Τα σχολικά εγχειρίδια ως βασικό μέσο πρόσβασης στη γνώση θα πρέπει να 
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είναι προσβάσιμα από όλους τους μαθητές συμπεριλαμβανομένων και αυτών με αναπηρία, 
κάνοντας όλες τις απαραίτητες προσαρμογές και διαφοροποιήσεις. 

 Στην περίπτωση των μαθητών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος η εκπαιδευτική και 
μαθησιακή διαδικασία, αλλά και όλα τα μέσα πρόσβασης στη γνώση, όπως τα σχολικά 
βιβλία, είναι αναγκαίο να στηρίζονται σε διαφοροποιήσεις και τροποποιήσεις που 
λαμβάνουν υπόψη  τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εν λόγω μαθητών, τους εναλλακτικούς 
τρόπους επικοινωνίας και τα μέσα που έχουν αποδειχτεί ότι υποστηρίζουν επιτυχώς την 
επικοινωνία και την εκπαίδευσή τους. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία και τη Διεθνή 
Ένωση για τον Αυτισμό (National Autistic  Society), η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. με τη χρήση 
υπολογιστή και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού κινητοποιεί το ενδιαφέρον, αυξάνει τη 
συμμετοχή και συμβάλλει αποτελεσματικά στην εκπαίδευση των μαθητών με αυτισμό 
(Τσιόπελα & Ατσόγλου, 2013∙ Williams, Wright, Callaghan & Coughlan, 2002). Επιπλέον, η 
χρήση εναλλακτικών μορφών επικοινωνίας (χρήση εικόνων, σκίτσων, πικτογραμμάτων, 
ήχου, κ.α.) σε συνδυασμό με τη δομημένη εκπαίδευση και την οπτικοποίηση της 
πληροφορίας υποστηρίζουν την εκπαίδευση ατόμων με αυτισμό (Νότας & Νικολαίδου, 
2006; Π.Ι., 2004; Βογινδρούκας & Sherratt, 2005; Βογινδρούκας, 2005). 

Στους μαθητές με αυτισμό, οι διαταραχές στην επικοινωνία, στην κοινωνική 
αλληλεπίδραση και στη φαντασία διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερο εκπαιδευτικό και 
μαθησιακό προφίλ που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την εκπαιδευτική 
παρέμβαση και την επιλογή των καταλληλότερων προσεγγίσεων. Τα χαρακτηριστικά των 
ατόμων με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) διαφοροποιούνται από άτομο σε 
άτομο και επηρεάζουν συνολικά τη λειτουργία τους. Όσον αφορά στην κοινωνική 
αλληλεπίδραση, τα άτομα με αυτισμό εμφανίζουν ποιοτικές δυσκολίες στην κοινωνική 
κατανόηση, συναλλαγή και συναισθηματική αμοιβαιότητα. Πιο συγκεκριμένα, 
παρατηρείται έλλειψη ενδιαφέροντος για τις κοινωνικές συναλλαγές, απουσία αυθόρμητης 
προσέγγισης των άλλων ανθρώπων, παθητική αποδοχή της κοινωνικής επαφής, καθώς και 
φτωχή κοινωνική αλληλεπίδραση. Ο τρόπος κοινωνικής συναλλαγής είναι συνήθως 
ακατάλληλος και τελετουργικά επαναλαμβανόμενος και συχνά γίνεται χρήση ακατάλληλων 
μη λεκτικών συμπεριφορών, όπως είναι η στάση του σώματος, οι χειρονομίες, η έκφραση 
του προσώπου και η βλεμματική επαφή. Οι παραπάνω αδυναμίες που παρουσιάζουν τα 
άτομα με αυτισμό στην κοινωνική αλληλεπίδραση συνδέονται με τις σημαντικές δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουν στην κατανόηση και ερμηνεία της σκέψης και των συναισθημάτων 
τόσο των άλλων, όσο και των δικών τους. Στον τομέα της επικοινωνίας στην πλειοψηφία 
τους τα άτομα με αυτισμό παρουσιάζουν προβλήματα τόσο στη λεκτική, όσο και στη μη 
λεκτική μορφή επικοινωνίας. Ειδικότερα, υπάρχει δυσκολία στην ερμηνεία πληροφοριών 
που μεταδίδονται με κινήσεις και στάσεις του σώματος, με νεύματα ή και με τον τόνο της 
φωνής και στη συζήτηση. Παρατηρούνται κυριολεκτική χρήση και κατανόηση της γλώσσας, 
αδυναμία αντίληψης του μεταφορικού λόγου, ηχολαλία, σύγχυση στη χρήση των 
αντωνυμιών, προθέσεων και προσώπων (σύγχυση μεταξύ α΄ και β΄ προσώπου και συνήθη 
χρήση γ΄ προσώπου), σύγχυση λέξεων με παρόμοιο ήχο ή νόημα, επαναλαμβανόμενη, 
στερεοτυπική και άκαμπτη χρήση λέξεων και φράσεων, δημιουργία πρωτότυπων λέξεων, 
καθώς και δυσκολία ελέγχου της έντασης και του τόνου της φωνής. Επιπλέον, είναι πιθανό 
να εμφανίζεται γλωσσική επιβράδυνση ή απουσία λόγου και αδυναμία αντίληψης της 
ακολουθίας των λέξεων. Αναφορικά με τον τομέα της φαντασίας και της δημιουργικότητας, 
παρατηρείται ότι τα παιδιά με αυτισμό δεν έχουν αφαιρετική, δημιουργική και ευέλικτη 
σκέψη και  εμφανίζουν δυσκολίες γενίκευσης εννοιών και μεταφοράς δεδομένων από την 
μια περίσταση στην άλλη. Παρατηρείται επίσης αδυναμία για φανταστικό, συμβολικό ή 
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μιμητικό παιχνίδι. Στην τυπική μορφή του αυτισμού αναπτύσσεται εμμονική ενασχόληση με 
συγκεκριμένα ενδιαφέροντα, προσκόλληση σε «τελετουργικά» επαναλαμβανόμενες 
συμπεριφορές και σε μη λειτουργικές ρουτίνες, καθώς και στερεοτυπικές και 
επαναλαμβανόμενες κινητικές ιδιοτυπίες (Βογινδρούκας & Sherratt, 2005; Π.Ι., 2004; Νότας 
& Νικολαίδου, 2006) 

Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστεί το προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό που 
αναπτύχθηκε για μαθητές με αυτισμό από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
προκειμένου να καταστεί εφικτή η ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα και η ενεργή 
συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία. 

Ο σχεδιασμός του περιβάλλοντος του προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού για τους 
μαθητές με ΔΑΦ βασίστηκε στην αναλυτική καταγραφή των αναγκών των εν λόγω 
μαθητών, καθώς και στην έρευνα της διεθνούς βιβλιογραφίας. Στόχος του υλικού, είναι να 
χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς προκειμένου:  
• Να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των μαθητών με ΔΑΦ παραμετροποιώντας το 

περιβάλλον εργασίας του μαθητή, προσαρμόζοντας τα κείμενα προς διδασκαλία και τις 
αντίστοιχες δραστηριότητες στις εξατομικευμένες ανάγκες του μαθητή και 
παρακολουθώντας την εξελικτική του πορεία. 

• Να βοηθήσουν τον μαθητή να αλληλοεπιδράσει και να κατανοήσει ένα κείμενο καθώς 
και να εξοικειωθεί με τα χαρακτηριστικά στοιχεία της γλώσσας μέσα από διαδραστικές 
γλωσσικές δραστηριότητες. 

• Να υποστηρίξουν την περαιτέρω ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών 
τους, προφορικής και γραπτής. 

 
2. Προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές με αυτισμό 
Το εκπαιδευτικό υλικό που έχει παραχθεί περιλαμβάνει : 
• Ψηφιακή εφαρμογή για χρήση από τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή  
• Βιβλίο μαθητή (προσαρμοσμένα κείμενα και ασκήσεις από το βιβλίο του Ανθολογίου Α’ 

και Β’ Δημοτικού) το οποίο είναι διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή (pdf), e-book και έντυπη 
μορφή 

• Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού  
• Εγχειρίδιο χρήσης 
Το εν λόγω υλικό απευθύνεται σε: 
• Μαθητές της Α’ και Β’ Δημοτικού στο φάσμα του αυτισμού, 
• Μαθητές του γενικού σχολείου, 
• Εκπαιδευτικούς,   
• Γονείς, και 
• Την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα. 
• και βρίσκεται αναρτημένο στη διεύθυνση http://prosvasimo.gr/el/gia-mathites-me-

metria-kai-elafria-nohtikh-kathysterhsh/to-delfini.  
 
2.1.Χαρακτηριστικά εναλλακτικού γλωσσικού συστήματος 
Τα κείμενα του Ανθολογίου προσαρμόστηκαν στις ανάγκες των μαθητών με αυτισμό, 
λαμβάνοντας υπόψη τα γενικά και μαθησιακά χαρακτηριστικά των μαθητών με αυτισμό, 
τους βασικούς στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για μαθητές με αυτισμό 
(Α.Π.Σ. για μαθητές με αυτισμό, 2004), και τις αρχές του Κειμένου για Όλους (Easy-to-Read) 
(COI, Department of Health, 2010; European Commission, Inclusion Europe, 2009; 
Μαρνελάκης, 2008). Οι προσαρμογές αυτές αναφέρονται σε απλοποιήσεις των κειμένων 

http://prosvasimo.gr/el/gia-mathites-me-metria-kai-elafria-nohtikh-kathysterhsh/to-delfini
http://prosvasimo.gr/el/gia-mathites-me-metria-kai-elafria-nohtikh-kathysterhsh/to-delfini
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όσον αφορά στην αντικατάσταση λέξεων με στόχο τη χρήση απλού, οικείου λεξιλογίου, 
απλοποίηση πρότασης, αφαίρεση λέξης και πρότασης με μεταφορικό λόγο. Επίσης οι λέξεις 
που περιλαμβάνονται στα κείμενα εμφανίζονται με εναλλακτικές μορφές αναπαράστασης 
λέξεων: εικόνες, σκίτσα (έγχρωμα και μαυρόασπρα) καθώς και εικονογράμματα (με μαύρο 
φόντο – άσπρο περίγραμμα και με άσπρο φόντο – μαύρο περίγραμμα). 

Οι προδιαγραφές ανάπτυξης των  προσβάσιμων σχολικών εγχειριδίων αναπτύχθηκαν 
από ειδικούς εμπειρογνώμονες και αφορούν (α) στην κατάλληλη διαμόρφωση του 
κειμένου (β) στη συμβολική αναπαράσταση του κειμένου (εικόνα, εκονογράμματα, σκίτσα), 
ώστε να χαρακτηρίζονται από ευκρίνεια, σαφήνεια, άμεση συσχέτιση με το περιεχόμενο, (γ) 
στη διεπαφή του χρήστη, ώστε να διευκολύνει τη διαχείριση του κειμένου (Γελαστοπούλου, 
2011). 

 Έχουν αναπαρασταθεί 989 λέξεις και στις 5 μορφές. Κάθε λέξη βρίσκεται σε όλες τις 
πιθανές εκφάνσεις που συναντώνται στην γραμματική και όλες οι λέξεις είναι 
ηχογραφημένες (σύνολο ηχογραφημένων λέξεων: 7.496). Λέξεις που φέρουν έννοιες με 
κοντινή σημασιολογία απεικονίζονται με διαφορετικές αναπαραστάσεις και ο 
εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει την αναπαράσταση που εκφράζει τη λέξη καλύτερα.  

Εικόνα 1: Εναλλακτικοί τρόποι αναπαράστασης της πληροφορίας 
 

Μέρος των λέξεων αυτών αποτελούν συστατικά στοιχεία των επιλεγμένων και  
προσαρμοσμένων κειμένων. Ωστόσο, το μεγαλύτερο πλήθος των λέξεων έχει υλοποιηθεί με 
σκοπό την διευκόλυνση της καθημερινής επικοινωνίας των μαθητών με το περιβάλλον 
τους, αλλά και την εξυπηρέτηση της μορφοποίησης των νέων κειμένων που θα εισάγει ο 
εκπαιδευτικός στο ψηφιακό περιβάλλον. Oι κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι λέξεις που 
έχουν αποδοθεί στις 5 εναλλακτικές μορφές είναι οι εξής: 
• Ουσιαστικά 
Αλφάβητο-αριθμοί 
Γραφική ύλη 
Δραστηριότητες 
Επαγγέλματα 
Έπιπλα, είδη σπιτιού-σχολείου 
Ζώα-φυτά 
Καιρός-καιρικά φαινόμενα 
Οχήματα 
Παιχνίδια-μουσικά όργανα 
Πρόσωπα 
Συσκευές- εργαλεία 
Σχήματα 
Σώμα-ρούχα 
Τρόφιμα-φαγητά-ποτά 

 
 

   

Εικόνα Σύμβολο Εικονόγραμμα Απεικόνιση Σκίτσο 
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Χρόνος 
Χώροι-μέρη-τόποι, κ.α 
• Επίθετα-Μετοχές 
Αριθμητικά 
Κατάσταση 
Συναισθήματα 
Χαρακτηρισμοί 
Χρώματα 
• Ρήματα 
• Επιρρήματα 
• Επιφωνήσεις 

Οι εναλλακτικές μορφές των λέξεων έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: (α) η απεικόνιση των 
λέξεων σε οποιαδήποτε μορφή μπορεί να αναγράφει  τη λέξη πάνω ή κάτω από την 
απεικόνιση ή να μην υπάρχει λέξη, (β) όταν επιλέγεται η αναγραφή της λέξης πάνω ή κάτω 
από την απεικόνιση, όλες οι λέξεις του κειμένου εμφανίζονται αντίστοιχα πάνω ή κάτω από 
τις απεικονίσεις, (γ) οι απεικονίσεις λέξεων που αναπαριστούν ρήματα που παρουσιάζουν 
μία ενέργεια που θα γίνει στο μέλλον έχουν σημειωμένη με μαύρο χρώμα την πάνω δεξιά 
γωνία, (δ) οι απεικονίσεις λέξεων που αναπαριστούν ρήματα που παρουσιάζουν μία 
ενέργεια που έγινε στο παρελθόν έχουν σημειωμένη με μαύρο χρώμα την πάνω αριστερή 
γωνία, (ε) οι απεικονίσεις λέξεων που εκφράζουν πληθυντικό αριθμό χρησιμοποιούν 3 
τελείες στο κάτω δεξί μέρος της απεικόνισης. 

 
   

Μέλλον Παρελθόν πληθυντικός αριθμός 
Εικόνα 2: Απόδοση χρόνων και πληθυντικού αριθμού 

 
Επίσης, πέραν των εικόνων, σκίτσων και εικονογραμμάτων, δίδεται η δυνατότητα 

εισαγωγής video παρουσίασης των λέξεων, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα τα αντίστοιχα 
αρχεία. Ακόμα, στα εικονογράμματα των ρημάτων προσφέρεται η δυνατότητα 
αναπαράστασης με  κίνηση ώστε να εκφράζουν την ενέργεια με παραστατικό τρόπο. 

 
2.2 Σχεδιασμός - περιγραφή ψηφιακού περιβάλλοντος 
Στόχος του μαθησιακού περιβάλλοντος είναι η βελτίωση της επικοινωνίας, της 
αλληλεπίδρασης, της κινητοποίησης και του ενθουσιασμού των μαθητών με αυτισμό, ώστε 
να προκύψουν πιο αποτελεσματική εκμάθηση των διδασκομένων εννοιών και απόκτηση 
κοινωνικών δεξιοτήτων που θα μπορούν να μεταφερθούν και εκτός τάξης. Επιπλέον στόχος 
του μαθησιακού περιβάλλοντος είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών, ώστε να μπορούν 
να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στις εξατομικευμένες ανάγκες των  παιδιών με 
Δ.Α.Φ. για περισσότερο αποτελεσματική διδασκαλία. 

Το σύστημα επικοινωνίας χρήστη – υπολογιστή (interface) είναι το ένα από τα πιο 
σημαντικά στοιχεία της διαλειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας μιας εφαρμογής 
(Barfield, 1993). Οι παράγοντες που επηρεάζουν το σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού 
λογισμικού μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες:  σε αυτούς που αφορούν τον ίδιο 
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το μαθητή και σε εκείνους που αφορούν το μαθησιακό περιβάλλον (Σπαντιδάκης & 
Αναστασιάδης, 2007). Το εκπαιδευτικό ψηφιακό περιβάλλον αποτελείται από 2 βασικά 
τμήματα: το περιβάλλον για τον μαθητή και το περιβάλλον του εκπαιδευτικού. Επιπλέον 
περιλαμβάνει βάσεις δεδομένων οργανωμένες ανά μάθημα αλλά και ανά θεματικό πεδίο 
όπως: εικόνες, φωτογραφίες, animation, εικονογράμματα, ήχοι, μουσική κ.ά. 
Περιλαμβάνεται επίσης βάση δεδομένων με το ιστορικό του μαθητή. Το περιβάλλον του 
εκπαιδευτικού επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να επιλέξει από το υπάρχον αλλά και να 
προσθέσει νέο υλικό ώστε να διαμορφώσει κατάλληλα τα κείμενα και τις δραστηριότητες 
με τα οποία θα ασχοληθεί ο μαθητής αλλά και να δει το ιστορικό του μαθητή. Το 
περιβάλλον για τον μαθητή του επιτρέπει να αλληλοεπιδράσει με τα ψηφιακά μαθήματα 
(κείμενα και δραστηριότητες) και επίσης αποθηκεύει το ιστορικό της χρήσης του ψηφιακού 
περιβάλλοντος.  

 

 
Εικόνα 3: Ψηφιακό περιβάλλον 

 
Το σύστημα διεπαφής του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος στηρίζεται στην αρχή της 

οπτικοποίησης της πληροφορίας και της δημιουργίας ενός πολυαισθητηριακού 
περιβάλλοντος με στόχο την παρακίνηση του ενδιαφέροντος του μαθητή, την ενεργό 
συμμετοχή και την αλληλεπίδραση και εστίαση αυτού στα προς διδασκαλία αντικείμενα και 
την εμπέδωση των διδασκομένων εννοιών. 

Για το λόγο αυτό το εκπαιδευτικό υλικό ως προς τη διεπαφή χαρακτηρίζεται από 
κατάλληλη αξιοποίηση πολυμεσικών εργαλείων (εικόνων, κίνησης, ήχων, ανθρώπινης 
φυσικής φωνής) ώστε να είναι ελκυστικό, ευχάριστο και να κεντρίζει τη φαντασία των 
μαθητών με αυτισμό. Επίσης, πέραν των ανωτέρω, προβλέπεται η αξιοποίηση 
φωτογραφιών, εικονογραμμάτων, σκίτσων, απεικονίσεων, σχημάτων ή και συμβόλων σαν 
εναλλακτικοί τρόποι αναπαράστασης της πληροφορίας.  

Επιπρόσθετα στο ψηφιακό περιβάλλον συμπεριλαμβάνονται 10 είδη ασκήσεων-
δραστηριοτήτων που επιτρέπουν στο μαθητή να κατανοήσει κείμενα αλλά και να ασκηθεί 
σε γλωσσικές δεξιότητες. Οι ήδη έτοιμες ασκήσεις μπορούν να προσαρμοστούν από τον 
εκπαιδευτικό με την παραμετροποίηση αυτών βάσει των αναγκών των μαθητών, ενώ 
παράλληλα, ο εκπαιδευτικός μπορεί να υλοποιήσει νέες δικές του ασκήσεις. Τα είδη των 
ασκήσεων που περιλαμβάνονται στη ψηφιακή εφαρμογή είναι τα ακόλουθα: ταξινόμησης, 
αντιστοίχισης, κατηγοριοποίησης, πολλαπλών επιλογών, σωστό-λάθος, συμπλήρωση 
γράμματος, γράψε τη λέξη, ένωσε τις συλλαβές, παιχνίδι μνήμης και διάλογος. 
2.3.Περιβάλλον Μαθητή  
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Στην εικόνα 4 απεικονίζεται το περιβάλλον του μαθητή. 
 

 
Εικόνα 4: Περιβάλλον μαθητή 

 
Το ψηφιακό περιβάλλον προσφέρει στους μαθητές τα εξής:  

• Πολυαισθητηριακή προσέγγιση με στόχο την παρακίνηση του ενδιαφέροντος του 
μαθητή, την ενεργό συμμετοχή και την αλληλεπίδραση και εστίαση αυτού στα προς 
διδασκαλία αντικείμενα  και την εμπέδωση των διδασκόμενων εννοιών. 

• Αξιοποίηση φωτογραφιών, εικονογραμμάτων, σκίτσων, απεικονίσεων, σχημάτων ή και 
συμβόλων ως εναλλακτικών τρόπων αναπαράστασης της πληροφορίας. 

• Δυνατότητα εμπέδωσης των διδασκόμενων εννοιών  με πολλαπλό τρόπο (κείμενο, ήχο, 
αφήγηση, εικόνα, γραφικά, animation).  

• Ενεργητική εμπλοκή του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία.  
• Εξατομίκευση της διδασκαλίας και  παροχή της κατάλληλης ανατροφοδότησης σε 

σύντομο χρονικό διάστημα.  
• Παροχή ελέγχου της μαθησιακής διαδικασίας στο μαθητή. 
• Σύνδεση της μαθησιακής δραστηριότητας με τα βιώματα του μαθητή.   
• Δημιουργία συνθηκών συνεργατικής μάθησης και παιδαγωγικού κλίματος. 
• Ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων κατάλληλων για το γνωσιακό επίπεδο των μαθητών 

της Α’ και Β’ Δημοτικού. 
• Αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων χρήσης (ποντίκι, πληκτρολόγιο). 
• Καθοδήγηση του χρήστη και παροχή των κατάλληλων διευκολύνσεων για την 

κατανόηση της χρήσης των δραστηριοτήτων. 
• Αρχείο μαθητή όπου διατηρούνται τα στοιχεία χρήσης των ψηφιακών μαθημάτων ανά 

ενότητα, όπως πότε ασχολήθηκε ο μαθητής με την εφαρμογή, διάρκεια ενασχόλησης, 
επίδοση στις ασκήσεις. 

Ο κάθε μαθητής  εισέρχεται στις ψηφιακές δραστηριότητες επιλέγοντας το όνομά του 
από τον κατάλογο. Η κεντρική οθόνη του περιβάλλοντος του μαθητή περιλαμβάνει τα 10 
επιλεγμένα και προσαρμοσμένα κείμενα του βιβλίου του Ανθολογίου της Α’ και Β’ 
Δημοτικού. Ο μαθητής επιλέγει ένα από αυτά και μελετάει το κείμενο και τις αντίστοιχες 
ασκήσεις ή ασχολείται με τυχόν ανατεθείσα από τον εκπαιδευτικό εργασία. 

Ο μαθητής εφόσον επιλέξει το μάθημα που επιθυμεί, μπορεί να επιλέξει την μορφή 
εμφάνισης του κειμένου και των δραστηριοτήτων. Στη συνέχεια μπορεί να ορίσει αν θα δει 
όλο το κείμενο ή θα το μελετήσει πρόταση-πρόταση. Επίσης ορίζει αν θα χρησιμοποιήσει 
μουσική υπόκρουση και αν θα εμφανίζεται η λέξη πάνω ή κάτω από την εναλλακτική 
μορφή εμφάνισης αυτής ή δεν θα εμφανίζεται καθόλου. Επίσης ο μαθητής μπορεί να 
μεγεθύνει – σμικρύνει το κείμενο, να ακούσει το κείμενο, να γράψει κάτω από τη κάθε 
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γραμμή του κειμένου, να ακούσει κάθε λέξη, να δει εικονογράμματα λέξεων που 
αναπαριστούν ρήματα με κίνηση, να χρωματίσει το εικονόγραμμα μιας λέξης και να το 
εκτυπώσει. Τέλος, μπορεί να μεταβεί στο τμήμα των ασκήσεων που αντιστοιχούν στο 
κείμενο ώστε να ασχοληθεί με αυτές.   

 

 
Εικόνα 5: Επιλογές εμφάνισης λέξης και χρωματισμός εικονογραμμάτων 

 
Όσον αφορά τη χρήση των ασκήσεων από τον μαθητή, ο μαθητής έχει τις εξής 

δυνατότητες: Να ακούσει τις οδηγίες αλλά και τα επιμέρους στοιχεία της άσκησης, να 
μετακινηθεί (μπρος-πίσω) ανάμεσα στις ερωτήσεις μιας άσκησης αλλά και ανάμεσα στις 
ομάδες ασκήσεων. Ο μαθητής δέχεται επιβράβευση, οπτική και ηχητική, σε κάθε σωστή 
απάντηση καθώς και ανατροφοδότηση με επεξήγηση (όπου υπάρχει η δυνατότητα) σε κάθε 
λάθος απάντηση. Τέλος, με την ολοκλήρωση της κάθε άσκησης δέχεται τελική 
επιβράβευση. 

 

 
                                                                           Εικόνα 6: Δείγματα ασκήσεων 
 
2.4.Περιβάλλον Εκπαιδευτικού  
Το Περιβάλλον του Εκπαιδευτικού διακρίνεται σε 5 βασικά τμήματα: Μαθητές, Κείμενα, 
Ασκήσεις, Εργασίες και Εκτυπώσεις. 

Στόχος του περιβάλλοντος είναι να προσφερθούν στον εκπαιδευτικό οι ακόλουθες 
δυνατότητες: 
• Διαχείριση των μαθητών  
• Προσαρμογή και εξατομίκευση της διδασκαλίας στις ανάγκες του μαθητή 
• Παρακολούθηση της πορείας του μαθητή 
• Εκτυπώσεις καρτελών με εναλλακτικές μορφές απεικόνισης των λέξεων 
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Εικόνα 7: Κεντρική οθόνη περιβάλλοντος εκπαιδευτικού 

  
Αναλυτικότερα, από το Περιβάλλον του Εκπαιδευτικού, ο εκπαιδευτικός έχει τις 

ακόλουθες δυνατότητες: 
Όσον αφορά τη διαχείριση μαθητών, ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να 

καταχωρίσει ή/και να διαγράψει μαθητές. Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα 
επισκόπησης (και εκτύπωσης) του ιστορικού των χρηστών. Οι πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται στο ιστορικό χρήσης εξαρτώνται από την κάθε δραστηριότητα και 
αναφέρουν το χρόνο ενασχόλησης του χρήστη καθώς και τον αριθμό των λανθασμένων 
προσπαθειών του. Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης του ιστορικού.   

Όσον αφορά τη διαχείριση κειμένων και ασκήσεων, ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα 
εισαγωγής νέου ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου με εύκολο και εύχρηστο τρόπο και 
επεξεργασίας του υπάρχοντος εκπαιδευτικού περιεχομένου και προσαρμογής αυτού στις 
ανάγκες των μαθητών. Ειδικότερα, όσον αφορά στα κείμενα, ο εκπαιδευτικός μπορεί να 
προσθέσει κείμενο είτε πληκτρολογώντας κατευθείαν το κείμενο, είτε εισάγοντας κείμενο 
από αρχείο txt (απλού κειμένου) ή ακόμα επικολλώντας κείμενο που έχει αντιγράψει από 
άλλο (π.χ. word document) αρχείο κειμένου και να προσθέσει ήχο. Ακόμα μπορεί να ορίσει 
τη μορφή εμφάνισης του κειμένου σε μια εναλλακτική μορφή καθώς και να επεξεργαστεί 
την απεικόνιση των λέξεων του κειμένου είτε διαγράφοντάς τις, είτε επιλέγοντας διαθέσιμη 
εναλλακτική μορφή απεικόνισης της λέξης στην ίδια μορφή. Σε σχέση με τις ασκήσεις, ο 
εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα δημιουργίας νέων ασκήσεων εισάγοντας υλικό 
(εκφωνήσεις, ερωτήσεις, απαντήσεις, ήχους) στα templates του κάθε τύπου άσκησης που 
έχει υλοποιηθεί για το σκοπό αυτό, να καθορίσει τη μορφή εμφάνισης της άσκησης και να 
χειριστεί τις ερωτήσεις (π.χ. να προσθέσει νέες ερωτήσεις, να τις επιμεληθεί ή να τις 
διαγράψει). 

Στο τμήμα «Εργασίες» ο εκπαιδευτικός μπορεί να προσθέσει νέες εργασίες, να επιλέξει 
εργασίες και να τις διαμορφώσει όπως επιθυμεί, να διαγράψει τις εργασίες που έχει 
δημιουργήσει και να αναθέσει εργασίες σε έναν ή περισσότερους μαθητές. Τέλος, ο 
εκπαιδευτικός καθορίζει αν ο μαθητής θα χειριστεί το υλικό με τη χρήση του 
πληκτρολογίου αντί του ποντικιού. 

Στο τμήμα «εκτυπώσεις», ο εκπαιδευτικός επιλέγει τις λέξεις που θέλει, τη μορφή που 
αυτές θέλει να έχουν, πόσες λέξεις θα εκτυπωθούν σε μία σελίδα και κατά συνέπεια τη 
διάσταση αυτών. Εκτυπώνει την κάθε σελίδα, κόβει τις καρτέλες και τις χρησιμοποιεί στο 
μάθημά του. 
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3. Συμπεράσματα 
Η χρήση του εν λόγω ψηφιοποιημένου υλικού αφενός προάγει την προσβασιμότητα, τις 
ίσες ευκαιρίες μάθησης και συμμετοχής στο πλαίσιο της ένταξης και αφετέρου δημιουργεί 
ευκαιρίες διεύρυνσης της χρήσης των Τ.Π.Ε. και εξοικείωσης  των μαθητών με αυτές. 

Το ψηφιακό περιβάλλον προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές με αυτισμό με 
τίτλο «Το Δελφίνι» αποτελεί μια προσπάθεια εξέλιξης και εμπλουτισμού των εργαλείων 
που έχουν υλοποιηθεί και χρησιμοποιούνται στη διεθνή κοινότητα για τους μαθητές με 
αυτισμό. Το εν λόγω υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί και ως εργαλείο αξιολόγησης γλωσσικών 
δεξιοτήτων, ώστε να σχεδιαστεί κατάλληλο πρόγραμμα παρέμβασης. Με τη διανομή του 
έντυπου σχολικού εγχειριδίου από επιλεγμένα κείμενα του Ανθολογίου Α΄ και Β΄ Δημοτικού 
και την ανοικτή διαδικτυακή διανομή του (online και offline) σε όλα τα σχολεία της χώρας, 
αλλά και στο ευρύ κοινό, θα διασφαλιστεί η πρόσβαση των μαθητών με αυτισμό στη 
μαθησιακή διαδικασία χωρίς εμπόδια και θα διευκολυνθεί το έργο των εκπαιδευτικών και 
των γονέων μαθητών με αυτισμό.  
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Περίληψη 
Στο πλαίσιο υλοποίησης της διεθνούς σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, το 
σύγχρονο σχολείο οφείλει να διαμορφώνει εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που ανταποκρίνονται στη 
διαφορετικότητα των μαθητών παρέχοντας διαφοροποιημένα μέσα και υλικά για την πρόσβαση όλων των 
μαθητών στο Πρόγραμμα Σπουδών αποσκοπώντας στην άρση του αποκλεισμού. Τα σχολικά εγχειρίδια ως 
βασικό μέσο προσέγγισης της γνώσης πρέπει να είναι προσβάσιμα από όλους τους μαθητές 
συμπεριλαμβανομένων και των αναπήρων. Ειδικότερα, στην περίπτωση μαθητών με νοητική αναπηρία,  είναι 
σκόπιμο να ακολουθούνται οι αρχές απλοποίησης του περιεχομένου αξιοποιώντας την εικόνα και τη 
μεταγραφή του σε κείμενο με λόγο απλό. Στόχος της εργασίας είναι η παρουσίαση των προσβάσιμων 
σχολικών εγχειριδίων Α΄ και Β΄ δημοτικού για μαθητές με νοητική αναπηρία. Αξιοποιήθηκαν οι αρχές της 
μεθόδου easy to read. Το προσβάσιμο υλικό καλύπτει τις ανάγκες των  εν λόγω μαθητών με νοητική αναπηρία 
πανελλαδικά. Επιπλέον,  μπορεί να αξιοποιηθεί από μαθητές χωρίς αναπηρίες ή με άλλες ιδιαιτερότητες. 
 
Λέξεις-κλειδιά: προσαρμοσμένα σχολικά εγχειρίδια, ένταξη, νοητική αναπηρία 

  
1. Εισαγωγή 
Το Α.Π. με το περιεχόμενό του, τους στόχους του, τις προτεινόμενες μεθόδους διδασκαλίας 
και αξιολόγησης ως κοινωνικοπολιτική αναπαράσταση της εκάστοτε κοινωνίας (Armstrong, 
1999∙Corbet, 2001b) θεωρείται υπεύθυνο για την αποτυχία ή την αποτυχία, τη συμμετοχή ή 
των αποκλεισμό των μαθητών από την εκπαιδευτική διαδικασία (Σιδέρη, 2004β,1998α, 
2005; Sebba & Byers, 1992; Phtiaka, 2006). H ένταξη προϋποθέτει ένα κοινό ευέλικτο 
αναλυτικό πρόγραμμα που λαμβάνει υπόψη και συνυπολογίζει θετικά  την ετερογένεια του 
μαθητικού πληθυσμού, το περιεχόμενο του χαρακτηρίζεται από (α) ευρύτητα ως προς τη 
δράση του εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία της διδακτέας ύλης, (β) συνάφεια με την 
καθημερινή ζωή και (γ) ισορροπία ως προς το χρόνο και τη διδακτέα ύλη και παρέχει τη 
δυνατότητα διαφοροποίησης του γνωστικού αντικειμένου, των μεθόδων διδασκαλίας και 
αξιολόγησης (Unesco, 1994, 2004; Cole, 2005; Σιδέρη, 2004β, 2005). Επομένως το είδος του 
Α.Π. και ο τρόπος που οι εκπαιδευτικοί της παρούσας έρευνας το χρησιμοποιούν 
δημιουργεί ευκαιρίες συμμετοχής όλων των παιδιών ανάλογα με τη διαφορετική τους 
υπόσταση ή στιγματίζει και οδηγεί στον αποκλεισμό. 

Ωστόσο, ακόμη και η χρήση ενός κοινού Α.Π. δημιουργεί διακρίσεις και δεν εξασφαλίζει 
την ένταξη και τη συμμετοχή όλων των μαθητών, αν είναι προσανατολισμένο στις 
ακαδημαϊκές γνώσεις, στην απομνημόνευση και στις υψηλές επιδόσεις, δεν διακατέχεται 
από τις αρχές που προαναφέρθηκαν και δεν διαφοροποιείται έτσι ώστε να εξυπηρετεί τις 
ανάγκες της ετερογένειας του μαθητικού πληθυσμού (Hart, 1992;∙Σιδέρη, 1998α,2005). 
Σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν την αναποτελεσματικότητα των αναλυτικών 
προγραμμάτων ως προς την κάλυψη των μαθητικών αναγκών, την αδυναμία πρόσβασης 
στη γνώση με εναλλακτικές μορφές, τις μεθόδους διδασκαλίας (Σιδέρη, 2005). Η 
διαφοροποίηση του κοινού Α.Π. θεωρείται απαραίτητη και κατέχει εξέχουσα θέση στις 
παιδαγωγικές συζητήσεις (Unesco, 2004; Hart, 1992; Phtiaka, 2006; Σιδέρη και συν., 2004, 

mailto:gelm@iep.edu.gr


1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Προγράμματα Σπουδών - Σχολικά εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον» 
 

314 
 

2004α 2005; Ferguson, 2008; Hughes & Riestra, 2007).Τι είδους αλλαγές και προσαρμογές 
του Α.Π., όμως, καθίστανται αποτελεσματικές;  

Εστιάζοντας στους μαθητές με νοητική αναπηρία (ν.α.) είναι αναγκαίες τροποποιήσεις 
και προσαρμογές των εκπαιδευτικών μέσων και υλικών, όπως για παράδειγμα τα σχολικά 
εγχειρίδια που αποτελούν βασικό μέσο πρόσβασης στη γνώση στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα γενικά και μαθησιακά 
χαρακτηριστικά της εν λόγω ομάδα στόχου που παρουσιάζουν μεγάλη ανομοιογένεια από 
άτομο σε άτομο. Οι μαθητές με ν.α. δεν έχουν μία συγκεκριμένη και άκαμπτη ανάπτυξη, 
ούτε ακριβώς την ίδια εξελικτική πορεία όπως υποστηριζόταν κάποτε και για αυτό δεν 
πρέπει να γίνονται γενικεύσεις των χαρακτηριστικών σε όλους τους μαθητές με ν.α. Γενικά, 
παρουσιάζουν δυσκολίες που αφορούν στις (α) νοητικές δεξιότητες: γλώσσα, σκέψη, 
μνήμη, προσοχή, έννοιες των αριθμών, του χρόνου επεξεργασία πληροφοριών, 
αυτοκατεύθυνσης (self-direction), κ.ά., (β) κοινωνικές δεξιότητες - προσαρμοστικότητα: 
διαπροσωπικές ικανότητες, κοινωνική ευθύνη, αυτοεκτίμηση, επίλυση κοινωνικών 
προβλημάτων, υπακοή σε κανόνες, αποφυγή θυματοποίησης, κ.ά., (γ) δεξιότητες 
καθημερινής διαβίωσης: προσωπική φροντίδα, αυτοεξυπηρέτηση, επαγγελματικές 
δραστηριότητες, ασφάλεια, κ.ά. (Αψούρη, 2003; Hodapp, 2005; Heward, 2011; 
Πολυχρονοπούλου, 2001; Αλεξόπουλος, 2009). 

Ειδικότερα, κατά τη μαθησιακή διαδικασία των ατόμων με νοητική αναπηρία 
παρατηρούνται δυσκολίες στις γνωστικές λειτουργίες που αφορούν: (α) στην πρόκτηση των 
πληροφοριών και σχετίζονται με την ποιότητα και την ποσότητα των πληροφοριών. 
Ειδικότερα: μη συστηματική εξερευνητική συμπεριφορά, δυσκολία κατανόησης χρονικών 
εννοιών, δυσκολία συγκράτησης σταθερών, όπως σχήμα, ποσότητα, μέγεθος, κ.ά., 
αδυναμία ταυτόχρονης εξέτασης δύο ή περισσότερων πληροφοριών, δυσκολίες στη χωρική 
οργάνωση, κ.ά. (β) στη φάση επεξεργασίας και ειδικότερα: δυσκολία οριοθέτησης ενός 
πραγματικού προβλήματος, δυσκολία επιλογής σχετικών και αποφυγής μη σχετικών 
προβλημάτων, αποσπασματική σύλληψη της πραγματικότητας, έλλειψη υποθετικών 
στρατηγικών, αδυναμία σχεδιασμού, κ.ά., (γ) στη φάση της αντίδρασης-ανταπόκρισης και 
πιο ειδικά: εγωκεντρική επικοινωνία, τυχαίες απαντήσεις, έλλειψη συγκεκριμένων 
γλωσσικών εργαλείων για την έκφραση και ανάπτυξη επεξεργασμένων εννοιών, 
παρορμητική συμπεριφορά (Βλάχου – Μπαλαφούτη, 2000). 

Αναφορικά με  την ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για μαθητές με ν.α., σύμφωνα με τη 
διεθνή βιβλιογραφία, θα πρέπει να κυριαρχεί η αρχή της απλότητας, η λογική σειρά στην 
αφήγηση, η χρήση συγκεκριμένων παραδειγμάτων, η αποφυγή του μεταφορικού λόγου, η 
οπτικοποίηση της πληροφορίας, η αξιοποίηση της εικόνας, η καθοδηγούμενη μάθηση, η 
αξιοποίηση της καθημερινότητας των μαθητών και των βιωμάτων τους, κ.ά. (Heward, 2011; 
Reynolds et all, 2013; Lee et all, 2006). Επιπλέον, η πρόσβαση των μαθητών με ν.α. στο 
γραπτό λόγο και κατά επέκταση στη γνώση καθίσταται εφικτή με τη μεταγραφή ενός 
κειμένου με τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνεται κατανοητό από τον αναγνώστη-μαθητή, 
ακολουθώντας ορισμένες βασικές αρχές απλοποίησης του κειμένου. Μια γνωστή μέθοδος 
προσαρμογής του κειμένου είναι η μέθοδος easy to read-κείμενο για όλους. Στοχεύει στην 
προσαρμογή του κειμένου με τέτοιο τρόπο, ώστε η πληροφορία να είναι εύληπτη και να 
διευκολύνεται η κατανόησή του από άτομα με ν.α. (COI, Department of Health, 2010; 
European Commission, Inclusion Europe, 2009; Μαρνελάκης, 2008). Η αναλυτική 
παρουσίαση των αρχών της εν λόγω μέθοδο μεταγραφής κειμένου και τον τρόπο 
αξιοποίησής της είναι διαθέσιμες στο: 
http://www.inspiredservices.org.uk/Information%20for%20all.pdf.  

http://www.inspiredservices.org.uk/Information%20for%20all.pdf
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Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν τα προσαρμοσμένα σχολικά εγχειρίδια για 
μαθητές με νοητική αναπηρία που δημιουργήθηκαν από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής στο πλαίσιο εφαρμογής ενταξιακών εκπαιδευτικών πρακτικών. Το 
προσαρμοσμένο υλικό που αναπτύχθηκε για μαθητές με ελαφριά και μέτρια νοητική 
αναπηρία στοχεύει στην ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην ενεργή συμμετοχή 
τους στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία. 

 
2. Προσαρμοσμένα σχολικά εγχειρίδια  
Λαμβάνοντας υπόψη τη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, τις 
βασικές αρχές της ενταξιακής εκπαίδευσης, της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής 
προσέγγισης και του καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση καθώς και της μεθόδου 
μεταγραφής κειμένου easy to read σε συνδυασμό με τα μαθησιακά και γενικά 
χαρακτηριστικά των ατόμων με νοητική αναπηρία και την αξιοποίηση των Τεχνολογιών 
Πληροφορίας και Επικοινωνιών επιχειρήθηκε η ψηφιοποίηση και προσαρμογή των 
σχολικών εγχειριδίων των τάξεων Α' και Β'  Δημοτικού για μαθητές με αναπηρία 
προκειμένου να έχουν ισότιμη πρόσβαση στο Πρόγραμμα Σπουδών και στη γνώση. 
Συγκεκριμένα προσαρμόστηκαν στις ανάγκες των μαθητών με νοητική αναπηρία τα σχολικά 
εγχειρίδια γλώσσας, μαθηματικών, ανθολογίου και μελέτης περιβάλλοντος Α΄ και Β΄ 
δημοτικού. 

Τα προσαρμοσμένα σχολικά εγχειρίδια ακολουθούν τη δομή του συμβατικού σχολικού 
βιβλίου με τη διαφορά πως το περιεχόμενο είναι απλοποιημένο και προσβάσιμο από τους 
μαθητές με ν.α. (Εικόνα 1). 

 

 
Εικόνα 1. Δείγμα συμβατικού και προσαρμοσμένου σχολικού εγχειριδίου 

 
Τα προσαρμοσμένα σχολικά βιβλία για μαθητές Α΄ και Β΄ Δημοτικού με νοητική 

αναπηρία είναι διαθέσιμα σε δύο μορφές: έντυπη και ηλεκτρονική. Η ηλεκτρονική μορφή 
αφορά (α) στην επεξεργάσιμη μορφή από οποιονδήποτε επεξεργαστή κειμένου, 
συμπεριλαμβανομένων και εφαρμογών ανοικτού κώδικα, (β) στα αρχεία PDF, (γ) στο 
εικονικό βιβλίo, (δ) στην πολυμεσική εφαρμογή. Όλα τα κείμενα, τα δεδομένα των 
πολυμέσων, PDF, βίντεο και ηχητικά αρχεία βρίσκονται σε ανεξάρτητους φακέλους στους 
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οποίους οι εκπαιδευτικοί έχουν πρόσβαση για οποιαδήποτε επεξεργασία, διαφοροποίηση 
και διδακτική χρήση. 

 Επιπλέον, το περιεχόμενό τους παρουσιάζεται με εναλλακτικούς τρόπους, ώστε να 
διευκολύνεται η κατανόηση του από τον μαθητή, η οποία υποστηρίζεται και με 
επιπρόσθετες ασκήσεις επανάληψης και εμπέδωσης, που δεν υπάρχουν στο συμβατικό 
σχολικό εγχειρίδιο. Βασική επιδίωξη αποτέλεσε η δημιουργία ενός βασικού κορμού 
κειμένων, τα οποία ο εκπαιδευτικός θα μπορεί να τροποποιεί εύκολα ανάλογα με το 
μαθητή αξιοποιώντας τη βάση δεδομένων του προσβάσιμου υλικού (εικόνες, σκίτσα, 
πικτογράμματα, λεξιλόγιο, κ.ά.) που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.prosvasimo.gr    
 
2.1. Προδιαγραφές ανάπτυξης  
Για την προσαρμογή των κειμένων αναπτύχθηκαν προδιαγραφές από ομάδα ειδικών 
εμπειρογνωμόνων, οι οποίες αφορούν στην προσαρμογή του κειμένου, της εικόνας και της 
διεπαφής. 

Συγκεκριμένα οι γενικές αρχές των προδιαγραφών για την προσαρμογή του κειμένου 
αφορούν στη χρήση απλού λεξιλογίου που είναι κατανοητό και οικείο, στην απουσία 
μεταφορικού λόγου, στην απλή δομή προτάσεων-μια ιδέα σε κάθε πρόταση, στην 
κατάλληλη διάταξη, κ.ά. Αναφορικά με τις προδιαγραφές των εικόνων που επενδύουν το 
κείμενο, τηρήθηκε αυστηρά η διατήρηση της ευκρίνειας, σαφήνειας, κατάλληλου μεγέθους 
και η άμεση συσχέτιση με το περιεχόμενο προκειμένου να υποστηριχτεί η οπτικοποίηση της 
πληροφορίας. Η διεπαφή του χρήστη με το εικονικό βιβλίο έχει λογική οργάνωση και οι 
οπτικές και ακουστικές παράμετροί της στοχεύουν στην καλύτερη και ευκολότερη 
συνεργασία ανάμεσα στο μαθητή και τον υπολογιστή του. Το ψηφιακό βιβλίο είναι απλό, 
εύχρηστο, επιτρέπει τα σφάλματα, παρέχει τις απαραίτητες επιλογές και η ροή των 
πληροφοριών ελέγχεται από το χρήστη  (Αραμπατζή, 2011). 
 
2.2. Δομή  και δυνατότητες του ηλεκτρονικού βιβλίου 
Το ψηφιακό προσβάσιμο υλικό ακολουθεί μια συγκεκριμένη δομή. Με την ενεργοποίηση 
της ψηφιακής μορφής του βιβλίου ενός μαθήματος (π.χ. Γλώσσα, Α΄ δημοτικού) 
εμφανίζεται η αρχική σελίδα που παρέχει τη δυνατότητα επιλογής του εν λόγω σχολικού 
βιβλίου ανά τάξη. Μόλις ο χρήστης επιλέξει την τάξη εμφανίζoνται τα τεύχη του σχολικού 
βιβλίου και μετά την επιλογή του κατάλληλου τεύχους εμφανίζεται στην οθόνη το σχολικό 
βιβλίο με τα περιεχόμενα για την επιλογή της ενότητας που τον ενδιαφέρει (Εικόνα 2) 
 

     
 

Εικόνα 2. Εισαγωγή στα τεύχη και στα περιεχόμενα του προσαρμοσμένου βιβλίου 
 

Επιλέγοντας τον τίτλο μιας ενότητας ο χρήστης μεταφέρεται στην αντίστοιχη σελίδα που 
εμφανίζεται το προσαρμοσμένο κείμενο. Το κείμενο ακολουθεί τη δομή και τις αρχές της 
μεθόδου easy to read. Παρέχεται η δυνατότητα να αναγιγνώσκεται από φυσικό ομιλητή και 

http://www.prosvasimo.gr/
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ταυτόχρονα κοκκινίζει το μέρος του κειμένου που ακούγεται (Εικόνα 3). Η εικόνες του 
κειμένου είναι αντιπροσωπευτικές του περιεχομένου του κειμένου. 
 

 
Εικόνα 3. Προσαρμοσμένο κείμενο 

 
Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να μεταφερθεί μέσω της επιλογής του εικονιδίου των 

περιεχομένων   σε οποιαδήποτε άλλη ενότητα του βιβλίου των και να επεξεργαστεί το 
κείμενο χρησιμοποιώντας τα εργαλεία εφαρμογής, όπως η αποθήκευση, εκτύπωση σύνταξη 
σημειώσεων, ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ήχου, υποσημείωση, παροχή βοήθειας και 
πληροφοριών για τη χρήση της εφαρμογής, μεγέθυνση του κειμένου και έξοδο από την 
εφαρμογή. Επιλέγοντας το εικονίδιο της βοήθειας εμφανίζεται μία λίστα με βοηθητικά 
εργαλεία που υπάρχουν στην εφαρμογή και επεξηγείται η χρήση τους, όπως η έναρξη 
ανάγνωσης, η παύση, η επανεκκίνηση από την αρχή, η μεταφορά στην επόμενη ή 
προηγούμενη σελίδα κ.ά.  

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα ανάγνωσης των κειμένων από φυσικό ομιλητή. Η 
βοήθεια, η καθοδήγηση, οι διευκρινίσεις και οι επαναλήψεις παρέχονται ακουστικά και 
οπτικά. Ο μαθητής επιβραβεύεται στη σωστή επιλογή. Υπάρχουν επιπρόσθετες ασκήσεις 
κατανόησης και εμπέδωσης που δεν υπάρχουν στο συμβατικό εγχειρίδιο και η ροή των 
πληροφοριών ελέγχεται από το χρήστη.  
 
2.3. Προσαρμογές και διαφοροποιήσεις του περιεχομένου των σχολικών εγχειριδίων. 
Οι βασικές προσαρμογές που υλοποιήθηκαν στο περιεχόμενο των βιβλίων αφορούν στην 
απλοποίηση του κειμένου και στην ενίσχυση της κατανόησης με την οπτικοποίηση της 
πληροφορίας με εικόνα, διαγράμματα, κ.α. και την προσθήκη ορισμών των λέξεων (Εικόνα 
4). 
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Εικόνα 4. Δείγμα συμβατικού και προσβάσιμου, απλοποιημένου περιεχομένου 

 
 Επιπλέον, όπου κρίνεται αναγκαίο οπτικοποιούνται οι ήρωες ενός κειμένου, αλλάζει η 

διάταξη του κειμένου και αντικαθίστανται δυσνόητες λέξεις (Εικόνα 5). 
 

    
Εικόνα 5. Δείγμα κειμένου πριν και μετά την διαφοροποίηση   

 
Μια άλλη προσαρμογή είναι η επεξήγηση του μεταφορικού λόγου (Εικόνα 6), η 

αντικατάσταση εικόνων και η άμεση συσχέτιση με το κείμενο (Εικόνα 7). 

 
Εικόνα6. Επεξήγηση μεταφορικού λόγου   
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Εικόνα7. Δείγμα συμβατικού και προσαρμοσμένου υλικού   

 
Επίσης, όταν είναι αναγκαίο γίνεται κατάτμηση της γνώσης σε επιμέρους τμήματα 

ακολουθώντας την ανάλυση έργου, αξιοποιείται η γραφή με τη μορφή λίστας, και 
δημιουργούνται  επιπρόσθετες ασκήσεις εμπέδωσης (Εικόνα 8α,β ). Στην ίδια λογική, στα 
μαθηματικά η εισαγωγή των αριθμών ως το πέντε και των σχημάτων που στο συμβατικό 
εγχειρίδιο γίνεται στο ίδιο μάθημα ταυτόχρονα, στο προσαρμοσμένο βιβλίο τα σχήματα 
εισάγονται ένα-ένα καθώς και οι αριθμοί.   

 

              
Εικόνα 8α. Δείγμα συμβατικού υλικού 

β.  
Εικόνα 8β. Δείγμα  προσαρμοσμένου υλικού   
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Παράδειγμα οπτικής καθοδήγησης και επεξήγησης αποτελεί η προσαρμογή του 
περιεχομένου για τη διδασκαλία της αφαίρεσης και την υπέρβαση της δεκάδας  (Εικόνα 9, 
10 α, β). 

 

                        
                         Εικόνα 9. Δείγμα συμβατικού και προσαρμοσμένου υλικού για την αφαίρεση   
 

 α. β.  
Εικόνα 10 α, β. Δείγμα συμβατικού και προσαρμοσμένου υλικού για την αφαίρεση 

 Κατά την προσαρμογή των βιβλίων σε πολλά σημεία αλλάζει η σειρά στη διδασκαλία 
της ύλης με βάση τη διασφάλιση της συνοχής, τη λογικής σειράς και της παρουσίασης της 
γνώσης από το απλό στο σύνθετο και από το εύκολο στο δύσκολο λαμβάνοντας υπόψη την 
προϋπάρχουσα γνώση που απαιτείται για κάθε νέα γνώση. Στην περίπτωση που απαιτείται 
κατάτμηση της λέξης σε συλλαβές και γράμματα, αυτά παρουσιάζονται με διαφορετικό 
χρώμα και μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ των διαφορετικών μονάδων. 

Επιπλέον, όπου απαιτείται στις ασκήσεις παρέχεται εκτός από την οπτική ενίσχυση και  η 
δυνατότητα πολλαπλών επιλογών στις απαντήσεις (Εικόνα 11) (αριστερά συμβατική 
άσκηση, δεξιά προσαρμοσμένη). Τέλος, στο ψηφιακό βιβλίο το λεξιλόγιο αποδίδεται με 
κείμενο, εικόνα και ήχο (Εικόνα 12) 
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α.      β.  

Εικόνα 11. Οπτική ενίσχυση  ασκήσεων και πολλαπλές επιλογές 
 

 
Εικόνα 12. Απόδοση του λεξιλογίου με κείμενο, εικόνα, ήχο. 

 
3. Συμπεράσματα 
Η χρήση των εν λόγω προσαρμοσμένων βιβλίων προάγει την προσβασιμότητα, τις ίσες 
ευκαιρίες μάθησης και συμμετοχής στο πλαίσιο της ένταξης και αφετέρου συμβάλει στην 
αναβάθμιση των σχολικών εγχειριδίων και στην πρόσβαση στα Π.Σ. όλων των μαθητών με 
νοητική αναπηρία ή και άλλες μαθησιακές δυσκολίες. Τέλος, δημιουργεί ευκαιρίες 
διεύρυνσης της χρήσης των Τ.Π.Ε. και εξοικείωσης των εν λόγω μαθητών με αυτές. 

Η βιωσιμότητα και η λειτουργικότητα που χαρακτηρίζουν το προσβάσιμο εκπαιδευτικό 
υλικό εξασφαλίζονται αφενός με τη δυνατότητα ευρείας εφαρμογής και χρήσης του 
παραγόμενου υλικού για διδακτικούς σκοπούς και αφετέρου με την αξιοποίηση της 
μεθοδολογίας, των προδιαγραφών και των δεδομένων της αξιολόγησης για τον σχεδιασμό 
και την εφαρμογή άλλων παρόμοιων εγχειρημάτων. Το υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί από 
μαθητές, εκπαιδευτικούς, σχολικούς συμβούλους γονείς και εκτός από διδακτικούς 
σκοπούς καλύπτει και επιμορφωτικούς. Το προσαρμοσμένο υλικό αποτελεί σημαντικό  
εργαλείο για την εφαρμογή της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής προσέγγισης, ενταξιακών 
εκπαιδευτικών πρακτικών και κυρίως αποτελεί καθοριστικό παράγοντα συμμετοχής και 
κατά συνέπεια εξέλιξης των μαθητών με νοητική αναπηρία. 

Το απλοποιημένο κείμενο θα συμβάλλει αποτελεσματικά όχι μόνο στην εκπαίδευση των 
μαθητών με νοητική αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά και στην 
καταπολέμηση του λειτουργικού αναλφαβητισμού μη αναπήρων μαθητών. Επιπλέον, 
αποτελεί σημαντικό εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών για την υποστήριξη του έργου 
τους. Το εκπαιδευτικό υλικό και λογισμικό είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.prosvasimo.gr 

http://www.prosvasimo.gr/
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Η πρώτη άτυπη αξιολόγηση από εκπαιδευτικούς που το χρησιμοποιούν είναι πολύ 
ενθαρρυντική. Μετά την εφαρμογή του υλικού στα σχολεία προβλέπεται επίσημα η 
αξιολόγηση του υλικού από τους εκπαιδευτικούς και με βάση τα δεδομένα της 
αξιολόγησης, αν είναι αναγκαίο, θα υλοποιηθούν οι απαραίτητες βελτιώσεις. 
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Περίληψη 
 Η διδασκαλία της Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο στηρίζεται συνήθως στην αποσπασματικότητα και στα σχολικά 
ανθολόγια λογοτεχνικών κειμένων. Η προσκόλληση όμως του εκπαιδευτικού συστήματος στην αποκλειστική 
οργάνωση του μαθήματος βάσει ανθολογίων έρχεται σε πλήρη διάσταση με τις σύγχρονες αντιλήψεις για τη 
διδασκαλία της Λογοτεχνίας. Η άποψη αυτή διατυπώνεται ρητά το 2011, στο νέο πρόγραμμα σπουδών για το 
μάθημα της Λογοτεχνίας που λειτουργεί πλέον συμπληρωματικά ως προς τα ισχύοντα προγράμματα 
σπουδών. Σύμφωνα με αυτό, ένα σχολικό ανθολόγιο δεν ευνοεί το ερευνητικό πνεύμα και τη φιλαναγνωσία 
ούτε διαλέγεται με τα προβλήματα της σύγχρονης πραγματικότητας. Επιπλέον τα σχολικά λογοτεχνικά 
ανθολόγια περιορίζουν την ανάληψη πρωτοβουλιών από τον εκπαιδευτικό και στερούν από τη μαθητή την 
απόλαυση της ανάγνωσης αλλά και τη δυνατότητα να αναπτύξει προωθημένες αναγνωστικές πρακτικές μέσα 
από τη μελέτη ολόκληρων μυθιστορημάτων και διηγημάτων. Με τη λογική αυτή η παρούσα διδακτική 
πρόταση προβάλλει μία προσπάθεια ανάγνωσης ολόκληρου λογοτεχνικού έργου στην τάξη με στόχο να 
εδραιώσει μία μόνιμη και ουσιαστική σχέση του μαθητή με τη Λογοτεχνία και να δείξει στους μαθητές τον 
δρόμο της αναγνωστικής απόλαυσης. Έτσι οι μαθητές με την επίβλεψη και τη καθοδήγηση της διδάσκουσας 
μελετούν στην τάξη το βιβλίο της Μαρούλας Κλιάφα Μια μπαλάντα για τη Ρεβέκκα, αναπτύσσουν διάλογο, 
καταθέτουν σκέψεις και προχωρούν στη σύνθεση δημιουργικών εργασιών εμπνευσμένων από πτυχές και 
θέσεις του βιβλίου υπό το πρίσμα των λογοτεχνικών θεωριών της πρόσληψης και της αναγνωστικής 
ανταπόκρισης. Μία διαδικτυακή επαφή των μαθητών με τη συγγραφέα τους δίνει τη δυνατότητα να 
εκφράσουν τις απορίες τους και ολοκληρώνει γόνιμα την προσπάθεια τους.  
 
Λέξεις-κλειδιά: φιλαναγνωσία, λογοτεχνία, δημιουργική γραφή . 

  
1. Εισαγωγή 
Η διδασκαλία της Λογοτεχνίας στο σχολείο γινόταν ανέκαθεν σε όλες τις βαθμίδες από τα 
σχολικά ανθολόγια λογοτεχνικών κειμένων, τα οποία, αφού εγκρίνονταν από την κεντρική 
αρχή, ίσχυαν για όλα τα σχολεία της χώρας για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα. Τα νέα 
πιλοτικά προγράμματα σπουδών του 2011 εισάγουν ένα καινούριο τρόπο διδασκαλίας του 
μαθήματος, αφού αφενός θεωρούν ότι τα σχολικά ανθολόγια δεν μπορούν και δεν πρέπει 
να αποτελούν το αποκλειστικό υλικό για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας αφετέρου δεν 
προτείνουν τη συγγραφή νέων. Αντίθετα, συνιστούν τη χρήση μιας ποικιλίας κειμένων, 
κάποια από τα οποία μπορεί να προέρχονται από τα σχολικά ανθολόγια, μαζί με ολόκληρα 
λογοτεχνικά βιβλία αλλά και άλλα είδη «κειμένων» τα οποία, ευρισκόμενα στις παρυφές 
της λογοτεχνίας, κτίζουν ένα γόνιμο διάλογο μαζί της, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να 
ελκύσουν τους νεαρούς αναγνώστες και να τους ασκήσουν σε νέους γραμματισμούς (visual, 
media, computer literacy) όπως κόμικς, κινηματογραφικές ταινίες, τραγούδια (Νέα 
προγράμματα σπουδών, 2011: 26) 

Θα πρέπει να διευκρινίσουμε  βέβαια ότι και το προηγούμενο πρόγραμμα σπουδών 
συνιστούσε θεωρητικά την ανάγνωση ολόκληρων λογοτεχνικών βιβλίων αλλά δεν άφηνε 
χώρο για τέτοιες διδακτικές πρακτικές ούτε πρότεινε τρόπους υλοποίησης της διδασκαλίας 
της Λογοτεχνίας μέσα από την ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων. 

Σε αυτό το σημείο, αξίζει να αναφέρουμε τους λόγους που καθιστούν το σχολικό 
ανθολόγιο ανεπαρκές για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας. Ένα σχολικό ανθολόγιο 
στηρίζεται στην αποσπασματικότητα, η οποία με τη σειρά της καθιστά τη διδασκαλία της 
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Λογοτεχνίας προβληματική και οδηγεί τους μαθητές σε πλήξη και παθητικότητα. Η 
αποσπασματικότητα, πάγιο πρόβλημα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, είμαι μια 
αυθαίρετη παρέμβαση στο λογοτεχνικό έργο, κατηγοριοποιεί αυθαίρετα τα έργα σε 
θεματικές ενότητες και καλλιεργεί τον διδακτισμό και την ηθικολογία. Επιπλέον, οδηγεί σε 
παρανοήσεις που προκύπτουν από την άγνοια του υπόλοιπου λογοτεχνικού έργου, 
καταργεί σε πολύ μεγάλο βαθμό την αναγνωστική απόλαυση και καθιστά ευκαιριακή τη 
σχέση του μαθητή με τη Λογοτεχνία (Καρτσάκης, 2011: 2).Τέλος, η αποσπασματικότητα 
ενός σχολικού ανθολογίου δεν ενθαρρύνει την επικοινωνία του μαθητή με τη Λογοτεχνία 
που γράφεται σήμερα και θίγει τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, αποκλείει την επαφή 
των μαθητών με το μυθιστόρημα, το οποίο μπορεί να οδηγήσει τους αναγνώστες του σε 
προωθημένες αναγνωστικές πρακτικές και μοιραία οδηγεί σε μία αναγνωστική ρουτίνα, 
περιορίζοντας έτσι την πρωτοβουλία και την αυτενέργεια εκπαιδευτικών και μαθητών (Νέα 
προγράμματα σπουδών, 2011: 26).  

Αντίθετα η διδασκαλία ολόκληρου λογοτεχνικού έργου βοηθά τους μαθητές να έρθουν 
σε επαφή με έργα της ελληνικής και παγκόσμιας Λογοτεχνίας, που με τη σωστή διδακτική 
προσέγγιση θα τους βοηθήσουν να εμπλουτίσουν τον συναισθηματικό τους κόσμο και να 
οξύνουν τους προβληματισμούς τους, την ευαισθησία και την κριτική τους ματιά (Ακρίβος, 
2010). Με τον τρόπο αυτό εξυπηρετείται καλύτερα ο στόχος διδασκαλίας της Λογοτεχνίας 
που θέτουν τα νέα προγραμμάτων σπουδών και αυτός είναι η κριτική αγωγή στον σύγχρονο 
πολιτισμό. Επιπλέον, αν το σχολείο επιθυμεί να δημιουργήσει μαθητές βιβλιόφιλους, μια 
αναγνωστική κοινότητα που αποτελείται από νέους, επαρκείς και υποψιασμένους 
αναγνώστες, τότε η διδασκαλία ολόκληρων λογοτεχνικών έργων σε συνδυασμό με τον 
εξοπλισμό των σχολικών βιβλιοθηκών αποτελεί τη μόνη λύση που θα διασφαλίσει το 
μέλλον της ανάγνωσης. 

Σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκε το παρόν σχέδιο διδασκαλίας ανάγνωσης ολόκληρου 
λογοτεχνικού έργου στο Γυμνάσιο με βασικούς άξονες την αυτενέργεια και την 
αυτοέκφραση των μαθητών στο μάθημα της Λογοτεχνίας, την προσπάθεια να ξεφύγουμε 
από την λογοτεχνικό κανόνα και την επιθυμία να λειτουργήσει η τάξη ως ένα μικρό 
εργαστήρι δημιουργικής γραφής. 
 
2. Κυρίως Κείμενο  
2.1. Η επιλογή του βιβλίου και οι στόχοι  
Ένα βασικό ερώτημα που τίθεται, όταν πρόκειται να προχωρήσουμε στην ανάγνωση ενός 
λογοτεχνικού έργου στο σχολείο είναι με ποια κριτήρια επιλέγουμε το βιβλίο που θα 
διαβάσουμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είχε προηγηθεί η διδασκαλία αποσπάσματος 
από το Ημερολόγιο της Άννας Φρανκ στους μαθητές της Β Γυμνασίου και ήδη είχε 
αναπτυχθεί μεγάλο ενδιαφέρον για τα ιστορικά γεγονότα του ολοκαυτώματος. Έτσι η 
διδάσκουσα πρότεινε κάποια βιβλία και περιηγήθηκε μαζί με τους μαθητές στη βάση 
δεδομένων της  Βιβλιονέτ με τη βοήθεια της οποίας οι μαθητές σε συνεργασία με τη 
διδάσκουσα κατέληξαν στην επιλογή του βιβλίου της Μαρούλας Κλιάφα Μια μπαλάντα για 
τη Ρεβέκκα, ώστε οι μαθητές να προσεγγίσουν τα γεγονότα του ολοκαυτώματος στην 
Ελλάδα, να ξεκλειδώσουν και να συζητήσουν στάσεις και αξίες του κειμένου 
(Φρυδάκη,2006: 54),να επανατοποθετηθούν και διαμορφώσουν τον κόσμο και την 
εμπειρία τους (Alter,1985: 71).  
 

 

http://www.biblionet.gr/
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Εικόνα 1: Το εξώφυλλο του βιβλίου 

 
Στόχοι της δραστηριότητας(Γνωριμία και κατανόηση) 
• Η επαφή των μαθητών με τα γεγονότα του ολοκαυτώματος στην Ελλάδα μέσα από την 

ανάγνωση ενός λογοτεχνικού βιβλίου. 
• Η εξοικείωση των μαθητών με την ανάγνωση του βιβλίου. 
• Η όξυνση της κριτικής ικανότητας και δημιουργικής σκέψης. 
• Η καλλιέργεια της φαντασίας και της δημιουργικότητας. 
• Η καλλιέργεια της γλωσσικής έκφρασης με βιωματικό τρόπο. 
• Ο εμπλουτισμός των γνώσεων των μαθητών στο θέμα του ολοκαυτώματος. 
• Η επαφή των μαθητών με μία δύσκολη ιστορική περίοδο μέσα από τη Λογοτεχνία και η 

διαμόρφωση προσωπικής άποψης για το θέμα αυτό. 
• Στόχοι της δραστηριότητας(διερεύνηση) 
• Να μπορούν να εντοπίζουν οι μαθητές τα σημεία του κειμένου που προωθούν τη 

δράση, τα σημεία κορυφώσεων και εντάσεων. 
• Να εντοπίζουν και να διερευνούν τα σημεία εκείνα που τους βοηθούν να σκιαγραφούν 

τους χαρακτήρες του κειμένου. 
• Να εντοπίζουν και να σχολιάζουν χαρακτηριστικές εικόνες του κειμένου.  
• Να σκιαγραφούν ήρωες και αιτιολογούν τεκμηριωμένα τη συμπεριφορά τους. 
• Στόχοι της δραστηριότητας(αίσθηση) 
• Να αναπτύξουν οι μαθητές τη συναισθηματική νοημοσύνη τους. 
• Να μπουν στη θέση του άλλο και να αναπτύξουν την ενσυναίσθηση. 
• Να ταυτιστούν ή να διαφοροποιηθούν από τους ήρωες. 
• Να αποκτήσουν θετικά πρότυπα. 
• Να καλλιεργήσουν την αυτονομία και την αυτοπεποίθηση τους. 
• Να μάθουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματα τους. 
• Στόχοι της δραστηριότητας(επικοινωνία) 
• Να μάθουν οι μαθητές να συνεργάζονται. 
• Να αποδεχτούν τη διαφορετικότητα. 
• Να μοιραστούν απόψεις και ιδέες. 
• Να δρουν συλλογικά . 
• Να διαμορφώνουν προσωπικές σχέσεις. 
 
2.2. Η αναλυτική περιγραφή του σχεδίου διδασκαλίας 
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Το σχέδιο διδασκαλίας του λογοτεχνικού έργου ολοκληρώθηκε σε δεκατέσσερις διδακτικές 
ώρες.  

Την πρώτη διδακτική ώρα πραγματοποιήθηκε καταιγισμός ιδεών με βάση τον τίτλο και 
την εξωτερική εικονογράφηση του βιβλίου. Ο βασικός στόχος αυτής της δραστηριότητας 
ήταν να δημιουργηθούν στους μαθητές θετικά κίνητρα για την ανάγνωση του βιβλίου. 

Η ανάγνωση του βιβλίου, ο σχολιασμός επιμέρους θεμάτων , η συζήτηση και η ανάθεση 
ομαδικών εργασιών διήρκησαν οκτώ διδακτικές ώρες. Ένα άλλο ερώτημα που τίθεται, όταν 
πρόκειται να διαβάσουμε ένα βιβλίο με τους μαθητές μας είναι αν θα διαβαστεί στο σπίτι 
ατομικά από κάθε μαθητή η ομαδικά στην τάξη. Στην πρώτη περίπτωση κερδίζεται η 
ιδιωτική ανάγνωση, η ατομική απόλαυση και πολύτιμος χρόνος αλλά ο εκπαιδευτικός δεν 
μπορεί να διασφαλίσει ότι όλοι οι μαθητές θα ολοκληρώσουν την ανάγνωση του κειμένου. 
Στη δεύτερη περίπτωση καταργείται η χαρά της προσωπικής ανάγνωσης αλλά ο 
εκπαιδευτικός γνωρίζει ότι οι μαθητές του έχουν μελετήσει το κείμενο επομένως μπορούν 
να ασχοληθούν ουσιαστικά με την εκπόνηση δραστηριοτήτων φιλαναγνωσίας. Στο 
συγκεκριμένο σχέδιο διδασκαλίας προκρίθηκε η δεύτερη επιλογή, καθώς η διδάσκουσα 
έκρινε ότι είναι σημαντικό για όλους τους μαθητές να ξεκινήσουν και να ολοκληρώσουν την 
ανάγνωση ενός λογοτεχνικού βιβλίου. 

Πριν ακόμη από την ανάγνωση του βιβλίου δόθηκε φύλλο εργασίας στους μαθητές με 
συγκεκριμένες δραστηριότητες φιλαναγνωσίας και οι μαθητές σε συνεργασία με τη 
διδάσκουσα σχημάτισαν τις ομάδες τους και ανέλαβαν να εκπονήσουν κάποιες από αυτές. 
Οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν από τη διδάσκουσα με το σκεπτικό ότι ο μαθητής δεν 
μπορεί να αποδέχεται το ένα και μοναδικό νόημα του κειμένου αλλά συμβάλλει και ο ίδιος 
στη συγκρότηση του νοήματος (Καρτσάκης, 2011: 3) και αναλαμβάνει ρόλους μέσα από την 
δημιουργία υποθετικών διαλόγων με βάση το περιεχόμενο και τις διλημματικές 
καταστάσεις των ηρώων (Αραβανή, 2009). Οι δραστηριότητες αξιοποίησαν τόσο τις 
αναγνωστικές θεωρίες της Λογοτεχνίας όσο και τις τεχνικές της δημιουργικής γραφής. Από 
τη μια οι αναγνωστικές θεωρίες με κυριότερους εκπρόσωπους τον Jauss, ο οποίος 
γεφυρώνει την παραγωγή με την πρόσληψη και τον συγγραφέα με τον αναγνώστη (Jauss, 
1995)και ο Iser, ο οποίος υποστηρίζει ότι το νόημα του κειμένου παράγεται κατά τη 
διάρκεια της αναγνωστικής διαδικασίας (Iser, 1991), βοηθούν τον μαθητή να αντιμετωπίσει 
την ανάγνωση ως μία ρευστή και δυναμική διαδικασία (Γερακίνη, 2016). Από την άλλη, η 
δημιουργική γραφή συνδέεται άμεσα με την έννοια της δημιουργικότητας (Καρακίτσιος, 
2012), αφού με τρόπο βιωματικό βοηθά τους μαθητές να απελευθερώσουν τις 
δημιουργικές τους δυνάμεις και να προχωρήσουν στη συγγραφή των δικών τους κειμένων 
(Πασσιά και μανδηλαράς, 2001).Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης αξιοποιούνται και οι 
δραστηριότητες που συμπεριλαμβάνονται στο εκπαιδευτικό υλικό που συνοδεύει το βιβλίο 
και έχει δημιουργηθεί από τη συγγραφέα του βιβλίου. 

Οι δραστηριότητες φιλαναγνωσίας που δόθηκαν στους μαθητές:  
1. Ποιο είναι το βασικό θέμα του κειμένου; 
2. Πώς συσχετίζεται ο τίτλος με το περιεχόμενο του βιβλίου; 
3. Σε ποιο χώρο και χρόνο διαδραματίζονται τα γεγονότα του βιβλίου; Πού οφείλεται η 

επιλογή του συγκεκριμένου χώρου;  
4. Ποια είναι τα μέρη του μυθιστορήματος και σε ποια σημεία έχουμε συγκρούσεις και 

κορυφώσεις; 
5. Ποιοι είναι οι κύριοι χαρακτήρες του βιβλίου; Επιλέξτε έναν από τους βασικούς ήρωες 

που θα θέλατε να υποδυθείτε. Στην τάξη με το παιχνίδι της ανακριτικής καρέκλας οι 

http://www.metaixmio.gr/images/ekpaideftiko_yliko/rebekka.pdf
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συμμαθητές σας θα σας θέσουν ερωτήματα για τις επιλογές, τις σκέψεις, τα 
προβλήματα και τα συναισθήματα σας. 

6. Ποιος αφηγείται τα γεγονότα και σε ποιο πρόσωπο; Συμμετέχει στα γεγονότα; 
Προσπαθήστε να αφηγηθείτε ένα απόσπασμα του μυθιστορήματος από την πλευρά 
ενός άλλου χαρακτήρα του κειμένου. 

7. Πώς προχωρεί ο χρόνος του κειμένου; Ευθύγραμμα ή με  αναχρονίες;  
8. Πώς θα περιγράφατε τη γλώσσα και την επιλογή του λεξιλογίου; 
9. Ποιες εικόνες σας εντυπωσίασαν και ποιοι άλλοι εκφραστικοί τρόποι προσδίδουν 

αμεσότητα στη γραφή; Επιλέξτε μία εικόνα και προσπαθήστε να την αποδώσετε 
εικαστικά. 

10. Ποια μηνύματα ή αξίες για τη ζωή σας, σας προσέφερε το βιβλίο;  
11. Διαβάσατε κάποια κριτική; Αν ναι, συμφωνείτε μ’ αυτήν; Αν γράφατε εσείς μία, με ποια 

επιχειρήματα θα ενθαρρύνατε τους φίλους σας στην ανάγνωση του;  
12. Γράψτε μία δική σας κριτική για το κείμενο, στηριζόμενοι σε στοιχεία και αποσπάσματα 

του κειμένου. 
13. Στείλτε μία επιστολή προς ένα χαρακτήρα του κειμένου. 
14. Δώστε ένα διαφορετικό τέλος στην υπόθεση του βιβλίου. 
15. Δημιουργήστε το δικό σας εξώφυλλο για το βιβλίο. 
16. Φτιάξτε ένα κολάζ εμπνευσμένο από το βιβλίο. 
17. Ζωγραφίστε  κάτι ή γράψτε ένα ποίημα  εμπνευσμένοι από το βιβλίο.  
18. Η Ρεβέκκα είναι παιδί ενός Εβραίου και μιας χριστιανής. Σκεφτείτε τον διάλογο που θα 

εκτυλισσόταν ανάμεσα σε σας και στους γονείς σας σε περίπτωση που τους 
ανακοινώνατε ότι θέλατε να παντρευτείτε κάποιον που ανήκει σε διαφορετική 
θρησκεία. Στην τάξη μπορούμε να δραματοποιήσουμε τη σκηνή αυτή. 

19. Όταν η Ρεβέκκα αρχίζει να παίζει στο πιάνο την μπαλάντα που συνέθεσε για χάρη της ο 
Κωνσταντίνος, ανακαλύπτει πως μια νότα είναι χαλασμένη. «Στο πιάνο υπάρχει ένα 
κενό. Όπως και στη ζωή μου» γράφει. Γράψτε μία δική σας παράγραφο αρχίζοντας με 
αυτή τη φράση. 

20. Πιστεύετε ότι είναι εύκολο για μια έφηβη να ζήσει ολομόναχη για ένα τόσο μεγάλο 
χρονικό διάστημα; Δημιουργήστε ένα πίνακα στον οποίο θα παρουσιάζετε τα 
προβλήματα που θα προκύψουν. 

21. Με τους βομβαρδισμούς η οικογένεια της Ρεβέκκας καταφεύγει σε ένα χωριό όπου η 
ζωή της φαίνεται αρχικά δύσκολη. Οργανώστε μία συζήτηση με θέμα τα υπέρ και τα 
κατά της ζωής στο χωριό και της ζωής στην πόλη. Ένας από εσάς μπορεί να υποδυθεί το 
χωριό και ο άλλος την πόλη: σκεφτείτε τα επιχειρήματα που θα χρησιμοποιούσατε. 

22. Γιατί η Ρεβέκκα αποφεύγει να θυμάται το παρελθόν; 
23. Η Αύρα ήταν η καλύτερη φίλη της Ρεβέκκας. Κι όμως, κάποια στιγμή της ζήτησε να 

πάψουν να βλέπονται. Ποιος είναι αληθινός φίλος για σας και ποιος όχι; Υποδυθείτε 
τους ρόλους της Ρεβέκκας και της Αύρας και παρουσιάστε τον διάλογο στην τάξη σας. 

24. Τη Ρεβέκκα και τον Αντρίκο τους συνδέει ένα αμοιβαίο βαθύ αίσθημα που οι ίδιοι 
πιστεύουν ότι είναι έρωτας. Με ποια εικόνα ή φωτογραφία θα παρουσιάζατε την αξία 
και σημασία του έρωτα. 

25. Ο πατέρας της Ρεβέκκας πίστευε ότι  «για να πάμε μπροστά σαν χώρα, χρειαζόμαστε 
ανθρώπους μορφωμένους». Συμφωνείτε με αυτή την άποψη; Γράψτε ένα δικό σας 
κείμενο για την αξία της μόρφωσης. 

Μετά την ολοκλήρωση της ανάγνωσης του βιβλίου, αφιερώθηκαν τέσσερις διδακτικές 
ώρες για την παρουσίαση των εργασιών και τη συνολική θεώρηση του κειμένου. Οι 
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εργασίες των μαθητών συγκεντρώθηκαν με τη βοήθεια της διδάσκουσας σε ένα ψηφιακό 
βιβλίο, το οποίο αναρτήθηκε τόσο στο προσωπικό ιστολόγιο της διδάσκουσας όσο και στην 
ιστοσελίδα του σχολείου. 

 

 
Εικόνα 2: Οι εργασίες των μαθητών 

Το σχέδιο διδασκαλίας ολοκληρώθηκε με τη διαδικτυακή επικοινωνία που είχαν οι 
μαθητές με τη συγγραφέα του βιβλίου με τη βοήθεια του Skype. Κατά τη διάρκεια αυτής 
της επικοινωνίας οι μαθητές έθεσαν ερωτήματα στην κυρία Κλιάφα που αφορούσαν το 
συγκεκριμένο βιβλίο αλλά και το γενικότερο συγγραφικό της έργο. 

 
3. Συμπεράσματα 
Στο τέλος δόθηκε ένα ερωτηματολόγιο στους μαθητές που στόχο είχε να διερευνήσει κατά 
πόσο επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχε θέσει εξ αρχής ο εκπαιδευτικός. 

Από τις απαντήσεις των μαθητών στο ερωτηματολόγιο αλλά και από τη γενικότερη 
παρουσία τους στην τάξη έγινε φανερό ότι η ανάγνωση ολόκληρου λογοτεχνικού έργου έχει 
πολλαπλά οφέλη για τους μαθητές. Πρώτα από όλα οι μαθητές συνειδητοποίησαν ότι η 
Λογοτεχνία είναι κάτι που τους αφορά, που μπορούν να το αγγίξουν και ότι τελικά μπορούν 
να διαβάσουν ένα λογοτεχνικό έργο. Μέσα από τις δραστηριότητες που εκπονήθηκαν 
αποδείχτηκε ότι οι μαθητές μπορούν να προσφέρουν τη δική τους ματιά και άποψη στο 
κείμενο και μπορούν οι ίδιοι να γίνουν παραγωγοί κειμένων και νοημάτων. 

Επιπλέον, οι μαθητές είδαν ένα λογοτεχνικό έργο να γεννιέται, να εξελίσσεται και να 
ολοκληρώνεται. Σχημάτισαν ολοκληρωμένη άποψη για την πλοκή και τους ήρωες του 
λογοτεχνικού έργου, επικοινώνησαν με το κείμενο με όρους επαρκείς και ουσιαστικούς, 
άνοιξαν ουσιαστικό και γόνιμο διάλογο μαζί του και είχαν τη δυνατότητα να διευρύνουν τις 
αναγνωστικές τους δυνατότητες. 

Τέλος, η ανάγνωση ολόκληρου λογοτεχνικού έργου μπορεί να συντελέσει ουσιαστικά 
στην καλλιέργεια μιας μόνιμης σχέσης των μαθητών με τη Λογοτεχνία, στη δημιουργία 
επαρκών αναγνωστών και στην καλλιέργεια αξιών και στάσεων ζωής μέσα από την 
ελευθερία, τη δημιουργικότητα και τον πλουραλισμό. 
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Περίληψη 
Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να μελετήσει την εφαρμογή του Σχολείου Εργασίας στην Ελλάδα και, 
ειδικότερα στη Δυτική Μακεδονία την περίοδο 1913-1936. Πεδίο εφαρμογής των αρχών του Σχολείου 
Εργασίας υπήρξαν κατά το διάστημα 1913-1936 τα Διδασκαλεία (μονοτάξια, τριτάξια, πεντατάξια), από τα 
οποία αποφοιτούσαν εκπαιδευτικοί για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Όσον αφορά τη Δυτική Μακεδονία, το 
Διδασκείο Κοζάνης (1913-1936) έπαιξε κεντρικό ρόλο στην παραγωγή διδασκάλων και δασκαλισσών, όχι μόνο 
σε τοπικό, αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο. Η εφαρμογή των αρχών του Σχολείου Εργασίας, η οποία 
συνδέεται με τις προσπάθειες εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων το διάστημα 1913-1930, στο Διδασκαλείο 
Κοζάνης εντοπίζεται στις απόψεις των διευθυντών του, στα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, στο βιβλίο του 
σχολικού ταμείου και σε τοπικά παιδαγωγικά συνέδρια στα οποία εκφράζουν τις απόψεις τους δάσκαλοι που 
έχουν αποφοιτήσει από το Διδασκαλείο Κοζάνης.  
 
Λέξεις-κλειδιά: σχολείο εργασίας, εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, Διδασκαλείο Κοζάνης 

 
Εισαγωγή  
Το Σχολείο Εργασίας είναι μία από τις τάσεις της Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής 
(Reformpädagogik), η οποία εμφανίστηκε στην Γερμανία στις αρχές περίπου του 20ού 
αιώνα, παράλληλα (αλλά όχι ανεξάρτητα σε κάθε περίπτωση) με παρόμοιες κινήσεις στη 
Σουηδία, την Αγγλία, τις Η.Π.Α. και αλλού (Κογκούλης, 1997). Ωστόσο, τις ρίζες του πρέπει 
να τις αναζητήσουμε πολύ πιο πριν, στον Πλάτωνα, ο οποίος έχει εντοπίσει τη σημασία της 
εργασίας για τους μαθητές στους Νόμους (819 Β) δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην 
εργασία και τη δράση στο σχολείο (Chateau, 1983). Αργότερα, ο Comenius στη Didaktika 
Magna (σ. 198) τονίζει ότι οι μαθητές πρέπει να φοιτούν τέσσερις ώρες την ημέρα, στις δύο 
πρωινές πρέπει να ασκούνται η μνήμη και το πνεύμα, ενώ στις δύο απογευματινές η 
γλώσσα και τα χέρια των μαθητών. Επιπλέον, τις βασικές αρχές του Σχολείου Εργασίας 
μπορούμε να τις εντοπίσουμε στον «Αιμίλιο» του Rousseau, στον Pestalozzi, ο οποίος δίνει 
μεγάλη σημασία στην παιδαγωγική αξία της εργασίας (Αργυροπούλου, 1990).        

Ουσιαστικά, η ιδιαίτερα εύρωστη και εξαιρετικά πολύμορφη αυτή κίνηση προέρχεται 
από την εξέλιξη της ζωής γενικότερα και τη βασική της τάση για κριτική του πολιτισμού και, 
ταυτόχρονα, από μια ειδική παιδαγωγική κριτική πάνω στην αντίληψη για τη μόρφωση και 
τη μορφή του σχολείου του 19ου αιώνα (Reble, 1992) 

Το Σχολείο Εργασίας αποτελούσε την εναλλακτική πρόταση απέναντι στο παλαιότερο 
σχολείο, το οποίο χαρακτήριζε ο βερμπαλισμός και η αποστήθιση. Πέρα από αυτά εισήγαγε 
στο πρόγραμμά του μαθήματα φυσιογνωστικά και τεχνικά και κατέστησε βασικό στοιχείο 
της σχολικής διαδικασίας την εργασία των μαθητών, η οποία δεν έχει να κάνει μόνο με την 
χειρωνακτική ή την χειροτεχνική εργασία. Σε γενικές γραμμές θα μπορούσαμε να πούμε ότι 
το Σχολείο Εργασίας σε συνδυασμό με την αλλαγή αντίληψης ως προς την αντιμετώπιση 
του παιδιού και με «αφετηρία» την άποψη του Dewey ότι το παιδί-μαθητής «πρέπει να 
είναι ο ήλιος και γύρω του να κινούνται όλοι οι σχολικοί οργανισμοί» (Καψάλης, 1995), 
έδωσε νέα ώθηση στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

mailto:lykeiofilota@gmail.com
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Μέσα στο Σχολείο Εργασίας έννοιες όπως, μαθητής, εργασία, δάσκαλος, αίθουσα, 
διδασκαλία και μάθημα παίρνουν ένα τελείως διαφορετικό περιεχόμενο και, μ’ αυτόν τον 
τρόπο, το εκπαιδευτικό σύστημα τίθεται σε νέες βάσεις στο σύνολο του σε σχέση με τις 
πρακτικές και τη φιλοσοφία της εκπαίδευσης του προηγούμενου αιώνα (Καψάλης, 1995). 

Η παρούσα εργασία στόχο έχει να παρουσιάσει την πορεία εφαρμογής των αρχών του 
σχολείου εργασίας στο Διδασκαλείο Κοζάνης κατά την περίοδο 1913-1936, αφού πρώτα 
γίνει μια σύντομη αναφορά στην επίδραση του Σχολείου Εργασίας και την εφαρμογή τους 
σε άλλα Διδασκαλεία την ίδια περίοδο στην Ελλάδα.  

 
1. Η επίδραση του Σχολείου Εργασίας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 
Παράλληλα, στις αρχές του 20ού αιώνα, οι παιδαγωγικές αντιλήψεις στην Ευρώπη και στην 
Αμερική είχαν αρχίσει να επαναπροσδιορίζονται και η ερβαρτιανή παιδαγωγική με την 
«από καθέδρας διδασκαλία» (Rohrs, 1990) άρχισε να βάλλεται και να παραχωρεί τη θέση 
της στα νέα παιδαγωγικά αιτήματα και τις αρχές της Νέας Αγωγής και του Σχολείου 
Εργασίας, με πρωτεργάτες: τον Τζον Ντιούι στην Αμερική, τον Γκεόρκ Κερσενστάινερ στη 
Γερμανία, τη Μαρία Μοντεσόρι στην Ιταλία κ.ά. (Chateau, 1983; Δανασσής-Αφεντάκης, 
2000). Αντίστοιχα στην Ελλάδα, την ίδια περίοδο, πολλοί εκπαιδευτικοί πηγαίνουν, κυρίως, 
στη Γερμανία για τις μεταπτυχιακές τους σπουδές, όπου έρχονται σε επαφή με τις νέες 
αυτέςπαιδαγωγικές  αντιλήψεις. Ο Δημήτρης  Γληνός, ο Αλέξανδρος Δελμούζος, ο Μιχάλης 
Παπαμαύρος, ο Νικόλαος Εξαρχόπουλος κ.ά. ακολούθησαν αυτήν την οδό και όλοι, 
λιγότερο ή περισσότερο, ενστερνίστηκαν τις νέες παιδαγωγικές ιδέες τις οποίες, στη 
συνέχεια, προσπάθησαν να μεταλαμπαδεύσουν, άλλοι με μεγαλύτερη και άλλοι με 
μικρότερη επιτυχία, στην ελληνική πραγματικότητα (Ζιώγου-Καραστεργίου, 2008). 

Στην Ελλάδα η κίνηση του Σχολείου Εργασίας παρουσιάζει, σε σχέση με την υπόλοιπη 
Ευρώπη και την Αμερική, μια σχετική καθυστέρηση ως προς το χρόνο εκδήλωσής της, αλλά 
και ορισμένα χαρακτηριστικά διαφοροποιημένα, σύμφωνα με ιδιαίτερες 
κοινωνικοοικονομικές δομές της συγκεκριμένης περιόδου, οι οποίες επικρατούσαν στον 
ελληνικό χώρο το συγκεκριμένο διάστημα. Σε γενικότερο πλαίσιο θα μπορούσε να 
σημειώσει κανείς δύο βασικά χαρακτηριστικά για την κίνηση του Σχολείου Εργασίας στην 
Ελλάδα. Το πρώτο, σε επίπεδο εκπαιδευτικής πράξης, είναι ότι οι αρχές του Σχολείου 
Εργασίας ουσιαστικά εφαρμόζονται και παίρνουν σάρκα και οστά μέσα από τη λειτουργία 
των Διδασκαλείων, τα οποία λειτουργούν συγκροτημένα και μέσα σ’ ένα ενιαίο πλαίσιο σε 
σχέση με την περίοδο πριν το 1914. Από την άλλη, σε επίπεδο κοινωνικοοικονομικό η 
κίνηση αυτή πέρα από την αντίθεσή της προς τον Ερβαρτιανισμό, έρχεται σε αντιπαράθεση 
προς το νεοανθρωπισμό και, κατ’ επέκταση, προς τον καθαρευουσιανισμό (Καψάλης, 
1995), ο οποίος σαφώς συνδέεται με τη νοοτροπία της ελίτ, η οποία κυριαρχεί πριν τους 
βαλκανικούς πολέμους και έχει μια συγκεκριμένη αντίληψη για τη κοινωνική και 
οικονομική θέση όχι μόνο τη δική της, αλλά και των κατώτερων κοινωνικών και 
οικονομικών στρωμάτων. 

 
2. Η εφαρμογή των αρχών του Σχολείου Εργασίας στο Διδασκαλείο Κοζάνης 
Στο Διδασκαλείο Κοζάνης δεν υπήρξε προσωπικότητα, όπως ο Κάστανος, ο Κουντουράς ή ο 
Παπαμαύρος που θα έδινε ώθηση στις παιδαγωγικές κατευθύνσεις του ιδρύματος. Ωστόσο, 
στο Διδασκαλείο Κοζάνης δεν μπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι οι αρχές του σχολείου 
εργασίας δεν εφαρμόστηκαν. Σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του το Διδασκαλείο έχει 
να επιδείξει έντονη δραστηριότητα με την οργάνωση βιβλιοθήκης, εκδρομών, μουσικών και 
θεατρικών παραστάσεων, συμμετοχή σε σχολικούς αγώνες και τις εκθέσεις χειροτεχνίας με 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Προγράμματα Σπουδών - Σχολικά εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον» 
 

333 
 

έργα φτιαγμένα από τους μαθητές τους. Επιπλέον, οι μαθητές πουλούν τα προϊόντα του 
σχολικού κήπου και το σχολικό ταμείο οργανώνει λαχειοφόρους αγορές με δώρα 
χειροποίητες δημιουργίες των μαθητών. Από την άλλη, μέσα στα πλαίσια της μαθητικής 
κοινότητας οι μαθητές καλούνται να πληρώσουν πρόστιμα χωρίς να γνωρίζουμε, βέβαια, το 
λόγο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι ίδιοι οι μαθητές συμβάλλουν στην οικονομική 
ενίσχυση του σχολικού ταμείου. Όλα αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο του σχολείου εργασίας 
και αποτελούν ενέργειες που απαιτούν ομαδικό πνεύμα και συνεργασία ανάμεσα σε 
μαθητές και διδάσκοντες. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια ακόμη και οι εκδρομές του 
Διδασκαλείου, οι οποίες στον τοπικό τύπο περιγράφονται μέσα από άρθρα των ίδιων των 
μαθητών, περιλαμβάνουν  την παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων και την εκτέλεση 
μουσικών έργων, ενώ δεν λείπουν οι επισκέψεις σε εργοστάσια και βιομηχανίες με σκοπό 
την γνωριμία των μαθητών με τομείς που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία και σε 
σχολεία, όπου παρακολουθούν υποδειγματικές διδασκαλίες. 

Σε πολλές περιπτώσεις οι ίδιοι μαθητές μέσα από τη δημοσίευση άρθρων στον τοπικό 
τύπο αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για θέματα που τους απασχολούν, όπως η επίσκεψη 
αντιπροσωπείας μαθητών στα γραφεία της τοπικής εφημερίδας «Βόρειος Ελλάς» με σκοπό 
να δημοσιοποιήσουν το οικονομικό τους πρόβλημα λόγω της καθυστέρησης είσπραξης 
χρημάτων από τις υποτροφίες που δικαιούνται (Βόρειος Ελλάς: Α. Φ. 213 (14/06/1931). Από 
την άλλη, ορισμένοι από αυτούς καταγράφουν τις εμπειρίες τους από τα μαθήματά τους 
στο Διδασκαλείο και, γενικότερα, τις προσωπικές τους απόψεις τους σε θέματα που έχουν 
σχέση με το κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν (Β. Ε.: Α. Φ. 14: 22/7/1927) & Α. Φ. 
18: (18/8/1927). Σε άλλες περιπτώσεις εκφράζουν δημόσια τα παράπονά τους για την 
έλλειψη εποπτικών μέσων και σχολικών οργάνων του Διδασκαλείου και ζητούν από την 
τοπική κοινωνία να δείξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το εκπαιδευτικό ίδρυμα (Β. Ε.: Α. Φ. 
55: 3/6/1928). Όλα αυτά δείχνουν με τον καλύτερο τρόπο ότι οι μαθητές έχουν συναίσθηση 
ότι ανήκουν σε μια κοινότητα, η οποία έχει τα προβλήματά της και πρέπει να τα 
αντιμετωπίσει.  

Παρ’ όλα αυτά το Διδασκαλείο Κοζάνης σε πολλές περιπτώσεις δείχνει να μην είναι 
δεκτικό σε πρωτοποριακές παιδαγωγικές αντιλήψεις και ν’ αντιδρά σε καινοτόμες 
προσπάθειες. Αυτό έχει να κάνει και με την προσωπικότητα και τις αντιλήψεις του εκάστοτε 
διευθυντή και του διδακτικού του προσωπικού. Εκτός από τον Κλεάνθη Κουμανταράκη, ο 
οποίος βρίσκεται στον κύκλο του Δημήτρη Γληνού (Γληνός, 1983) και διευθύνει το 
Διδασκαλείο Κοζάνης από το 1929 μέχρι το τέλος της λειτουργίας του, οι περισσότεροι 
διευθυντές ανήκουν στον κύκλο της αντίδρασης απέναντι στους υποστηρικτές του λαϊκού 
σχολείου. Χαρακτηριστικό είναι παράδειγμα του αντιδραστικού διευθυντή είναι ο 
Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, ο οποίος στα εκπαιδευτικά συνέδρια του 1930 σχετικά με το 
ζήτημα του αναλυτικού προγράμματος των Διδασκαλείων υποστηρίζει ότι το μάθημα των 
Αρχαίων Ελληνικών δεν πρέπει να φύγει από το Διδασκαλεία επειδή πάντα κατά τη γνώμη 
του η γνώση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού είναι απαραίτητο στοιχείο μορφώσεως του 
Έλληνα δημοδιδασκάλου. Εμμένοντας στις συντηρητικές του απόψεις το ίδιο υποστηρίζει 
και για τη διδασκαλία των Θρησκευτικών, τα οποία πρέπει να διδάσκουν άνθρωποι με 
βαθύ θρησκευτικό συναίσθημα. Χαρακτηριστική της άποψής του για τα Διδασκαλεία είναι 
η πρόταση του για διετή επαγγελματική εκπαίδευση των δασκάλων σε Παιδαγωγικές 
Ακαδημίες ύστερα από το πέρας των γυμνασιακών τους σπουδών (Δημαράς & 
Καρακαλπάκης, 2004). Εξάλλου, η ανάληψη της διεύθυνσης του Διδασκαλείου από τον 
Παπαγεωργίου το 1928 προκάλεσε αντιδράσεις από εκπαιδευτικούς, και όχι μόνο, κύκλους 
της Κοζάνης. Απάντηση στις αντιδράσεις αυτές έρχεται να δώσει ένα άρθρο στην «Ηχώ της 
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Μακεδονίας» όπου ο συντάκτης υποστηρίζει ότι ο καινούριος διευθυντής δέχεται άστοχες 
επιθέσεις, γιατί πρωταρχικός του στόχος είναι να μορφώσει Έλληνες δασκάλους και δεν 
προέρχεται από τη σχολή των «διάφορων Κουντουράδων» (Η.τ.Μ., Α. Φ. 840 :25/11/1928) 
και μάλιστα θεωρεί ότι οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών πρέπει να χαίρονται γιατί 
το Διδασκαλείο διευθύνεται από άνθρωπο με «υγιείς ελληνικές αρχές». Στο ίδιο μήκος 
κύματος βρίσκεται και ο Μιχάλης Μιχαλόπουλος, διευθυντής το διάστημα 1919-1921 ο 
οποίος στα εκπαιδευτικά συνέδρια του 1930 τάσσεται υπέρ της διατηρήσεως της 
καθαρεύουσας στα Διδασκαλεία (Δημαράς & Καρακαλπάκης, 2004), αλλά και ο Γ. 
Παναγιωτίδης με την εμμονή του στις φιλολογικές σπουδές.  

Η κατάσταση αλλάζει για το Διδασκαλείο το 1929 όταν τη διεύθυνση αναλαμβάνει ο 
Κλεάνθης Κουμανταράκης υπέρμαχος του σχολείου εργασίας και της εισαγωγής της 
δημοτικής γλώσσας στα Διδασκαλεία. Με υποδιευθυντή τον Ηλ. Γερακόπουλο, ο οποίος 
προηγουμένως διετέλεσε διευθυντής στο Διδασκαλείο Φλώρινας κοντά στον Θ. Κάστανο, 
το Διδασκαλείο Κοζάνης που στο μεταξύ μετατράπηκε σε πεντατάξιο εισέρχεται σε μια 
εποχή όπου οι νέες παιδαγωγικές κατευθύνσεις αποτελούν πρόκληση γι’ αυτό και όχι 
πρόβλημα που πρέπει ν’ αντιμετωπιστεί στο όνομα της εθνικής καθαρότητας και των υγιών 
ελληνικών αρχών. Δίνεται βάρος στο σχολείο εργασίας, με αποτέλεσμα να προκρίνεται η 
τεχνική εκπαίδευση και όχι οι στείρες κλασσικές κατευθύνσεις των προηγούμενων ετών.  
   
2.1. Η οικονομική πορεία του σχολικού ταμείου και η συμμετοχή των μαθητών  
Ο στόχος του σχολείου εργασιας είναι  η αυτοδιοίκηση της σχολικής κοινότητας από τα ίδια 
τα παιδιά. Συγκεκριμένα, ο Δελμούζος αναφέρει ότι το παιδί «θα δημιουργεί το ίδιο το 
περιβάλλον και τη ζωή, υψώνοντας τη σχολική κοινότητα με ανάγκη εσωτερική προς τ’ 
απάνω, προς την αυτοδιοίκηση» και την αυτοαγωγή, με τελικό  στόχο  και  τέρμα  
εξωσχολικό την «τέλεια αυτοδιοίκηση» (Δελμούζος, 197; Βαρμάζης, 1980). Eπιπλέον, 
υποστηρίζει ότι το σχολείο έχει «προπαιδευτικό χαρακτήρα», καθότι προετοιμάζει το παιδί 
δίνοντάς του εφόδια και γνώσεις για την ολοκλήρωση της αγωγής του στην «μετέπειτα, την 
εξωσχολική του ζωή στην κοινωνία» (Χαρίτος, 1986). Μέσα από την εξέταση του βιβλίου 
εσόδων και εξόδων του Διδασκαλείου Κοζάνης παρακολουθούμε την συμμετοχή των 
μαθητών στα έσοδα του Διδασκαλείου. 

Ωστόσο, προκειμένου να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη των εσόδων και των εξόδων 
του σχολικού ταμείου στη διάρκεια των ετών 1921-1928, τα μεν έσοδα έχουν χωριστεί σε 
τακτικά, τα οποία προέρχονται από χρηματοδοτήσεις του κρατικού μηχανισμού είτε άμεσα 
από το δημόσιο, είτε έμμεσα από το Δήμο Κοζάνης, και σε έκτακτα, στα οποία 
περιλαμβάνονται οι εισπράξεις από μαθητικές εκδηλώσεις, από λαχειοφόρο αγορά, από 
έκτακτες επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Παιδείας και από ενισχύσεις προερχόμενες από 
την εκκλησία, αλλά και γειτονικούς δήμους. Από την άλλη, εγγράφονται στα έσοδα χρήματα 
που δίδονται από το δημόσιο για το Πρότυπο Δημοτικό Σχολείο του Διδασκαλείου, αλλά και 
προαιρετικές εισφορές των μαθητών του Προτύπου προς το σχολικό ταμείο. Τέλος, στα 
έσοδα, σύμφωνα με τους κανονισμούς για τα σχολικά ταμεία εγγράφονται οι αναλήψεις 
από την Εθνική Τράπεζα. 

Παρατηρούμε ότι στον πίνακα 1 τα έκτακτα έσοδα καλύπτουν το 44,7% του συνόλου των 
εσόδων, γεγονός που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό από την ενεργοποίηση των μαθητών του 
Διδασκαλείου, μια και τα ποσά που συγκεντρώνονται από τις μουσικοθεατρικές 
παραστάσεις φτάνουν σε πολλές περιπτώσεις να καλύπτουν το 50% των εσόδων, όπως 
συνέβη το οικονομικό έτος 1928. Οι πρωτοβουλίες όμως για την ενίσχυση του σχολικού 
ταμείου των μαθητών δεν σταματούν εδώ. Τα έτη 1926 και 1927 βλέπουμε να αναγράφεται 
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στα έσοδα δωρεά της β’ και της γ’ τάξης αντίστοιχα υπέρ του σχολικού ταμείου, γεγονός 
που δείχνει την επιθυμία των μαθητών να συμβάλλουν άμεσα με τις δικές τους οικονομίες 
στην ενίσχυση του Διδασκαλείου. Στα παραπάνω πρέπει να προστεθεί και η λαχειοφόρος 
αγορά του 1922, η οποία απέφερε στο σχολικό ταμείο 376,5 δρχ.  

Μελετώντας τον πίνακα 2 παρατηρούμε ότι από το 1921 ως το 1924 τα έσοδα- και τα 
έξοδα του Διδασκαλείου αντίστοιχα –δεν υπερβαίνουν τις 5000 δρχ., τα επόμενα έτη 
παρατηρείται μια εκτίναξη των οικονομικών δεδομένων με αποτέλεσμα το 1926 τα έσοδα 
να ξεπερνούν τις 20000δρχ, γεγονός που οφείλεται στη συλλογική προσπάθεια 
Διδασκαλείου και τοπικών φορέων να ενισχύσουν το σχολικό ταμείο, με αποτέλεσμα το 
ίδρυμα να έχει την οικονομική άνεση όχι μόνο να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες του σε 
σχέση με τα προηγούμενα έτη λόγω της εγγραφής περισσότερων μαθητών, αλλά και να 
προχωρήσει σε βελτίωση των συνθηκών διδασκαλίας, τόσο για τους μαθητές, όσο και για 
το διδακτικό προσωπικό.  

 
 

 
 
 
 

Πίνακας 1 
  Έσοδα του Διδασκαλείου τα έτη 1921-1928 

(Πηγή: Βιβλίο Σχολικού Ταμείου) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 2 

Έσοδα, έξοδα και υπόλοιπο χρήσης του σχολικού ταμείου τα έτη 1921-1928 
(Πηγή: Βιβλίο Σχολικού Ταμείου) 

 
2.2. Οι εκδρομές των μαθητών του Διδασκαλείου και η σύνδεσή τους με το Σχολείο 
Εργασίας  
Οι δραστηριότητες του Διδασκαλείου εντάσσονται, όπως έχει αναφερθεί, στο σχολείο 
εργασίας. Οι εκδρομές αποτελούν μία από τις κύριες δραστηριότητες του Διδασκαλείου, 
κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά όχι 

ΕΣΟΔΑ ΔΡΑΧΜΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΤΑΚΤΙΚΑ 28473 36,6 
ΕΚΤΑΚΤΑ 34723,15 44,7 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2355 3,0 
ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ 12204,15 15,7 

ΣΥΝΟΛΟ 77755,3 100,0 

ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
1921 4745,6 4575,3                                                                                                                                        470,30 
1922 2298,8 1500,30 798,50 
1923 3180 1462,60 1717,90 
1924 4431 1909 2522,9 
1925 13451,9 9875,6 3556,3 
1926 20379,90 19073,25 1306,65 
1927 13736,85 13263,45 473,40 
1928 15531,25 12734,25 2797 

ΣΥΝΟΛΟ 77755,3 60814,6 - 
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μόνο άλλες πόλεις, άλλα και άλλους ανθρώπους. Οι περιγραφές των εκδρομών που 
δημοσιεύονται στον τοπικό τύπο ανήκουν αποκλειστικά σε μαθητές του Διδασκαλείου. Το 
γεγονός αυτό μας επιτρέπει να παρακολουθήσουμε με ποιο τρόπο έβλεπαν οι ίδιοι τις 
εκδρομές. Ο Κάστανος μιλούσε για «Σχολείο Ζωής» και προσκαλούσε τους δασκάλους να 
φέρουν το μαθητή σε επαφή με τη φύση. (Κάστανος,  1930). Πράγματι οι περιγραφές των 
μαθητών εστιάζουν στην επαφή με τη φύση: «Δεν υπάρχει πιο απολαυστικό και πιο 
υπέροχο πράγμα από το να διέρχεται τις πεζή τα μέρη αυτά κατ’ αυτήν την εποχήν και 
μάλιστα όταν ο καιρός είναι εύδιος. Η απέριττος καλλονή των φυσικών τοπίων οι ποικίλοι 
φυσικοί συνδυασμοί η απρόσιτος μεγαλοπρέπειαν των βράχων καθώς και «λαμπρά θέα 
των γεωργών με τα ζευγάρια και τα άροτρά των μας θέλγουν κυριολεκτικώς» (Βόρειος 
Ελλάς: Α. Φ. 31 (17/11/1927). 

Οι εκδρομές του Διδασκαλείου μπορεί να είναι σε κοντινά χωριά της Κοζάνης, στη 
διάρκεια των οποίων οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν από τα μαθήματα, να 
διασκεδάσουν και να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους, αλλά και να βρεθούν κοντά στη 
φύση: . Τέτοιες εκδρομές πραγματοποιούνται σε κοντινές κοινότητες, όπως τα Μελίσσια (Β. 
Ε., Α. Φ. 31: 17/11/1927), στο Βελβενδό (Η.τ.Μ. Α.Φ. 184: 05/06/1916), στα Σέρβια (Β.Ε.: Α. 
Φ.: 54: 27/05/1928 και Α.Φ. 315: 21/5/1932) και στα Σπούρτα (Β.Ε., Α.Φ. 54:27/5/1928) 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια εκδρομή στο Βελβενδό, όπου οι μαθητές  
φιλοξενούνται σε σπίτια κατοίκων και παρουσιάζουν θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες, 
με στόχο να συγκεντρώσουν χρήματα για το ταμείο του Διδασκαλείου (Η.τ. Μ. Α.Φ. 918: 
18/05/1930).  

Το Διδασκαλείο δέχεται μαθητές από άλλα Διδασκαλεία, όπως αυτό της Φλώρινας, όπου 
πέρα από τη φιλοξενία των μαθητών του Διδασκαλείου Φλώρινας, παρουσιάζεται θεατρική 
παράσταση, διοργανώνονται κοινά μαθήματα και επισκέψεις σε τοπικές βιοτεχνίες «Την 
εσπέραν οι διδασκαλισταί Φλωρίνης […] “Γκόλφω” την Δευτέραν 8-10 π.μ. έγιναν κοινά 
πειράματα Φυσικής και Χημείας […] επίσκεψις εις το κεραμοποιείον και το βυρσοδεψείον 
Γκαγκιά» (Η.τ. Μ. Α.Φ. :862 05/05/1929). Το Διδασκαλείο Λαμίας με διευθυντή τον Μ. 
Παπαμαύρο επισκέπτεται το Διδασκαλείο Κοζάνης, οι μαθητες του οποίου αναλαμβάνουν 
να φιλοξενήσουν τους συμμαθητές τους από τη Λαμία:  «Αι τάξεις του Διδασκαλείου μας 
υποδέχονται κάθε μία χωριστά τας αντιστοίχους τάξεις. Οι μικροί διδασκαλισταί μας 
επικοινωνούν ποικιλοτρόπως: Προσφωνήσεις, χοροί Ελληνικοί και ευρωπαϊκοί, συζητήσεις 
μαθητικές για τα σχολικά μαθητικά τους ζητήματα, κεράσματα και μεγάλη χαρά και 
ευθυμία δίνουν ζωηρό τόνο στην επικοινωνία αυτή των μαθητών. […] ο διευθυντής των 
διδασκαλιστών κ. Παπαμαύρος με τον κ. Κουμανταράκην τους υπενθυμίζουν ότι 
επιβάλλεται μια σοβαρότερη φροντίδα: που θα κοιμηθούν απόψε οι ξένοι. Με μια φωνή οι 
φιλοξενούντες πρόθυμα δέχονται να τους περιποιηθούν στα σπίτια τους. Έτσι και έγινε.» 
(Βόρειος Ελλάς: Α. Φ. 209:17/5/1931).  

Τέλος το Διδασκαλείο Κοζάνης διοργανώνει εκδρομές σε πόλεις όπως η Φλώρινα (Η. τ. 
Μ.:Α. Φ. 968 (24/05/1931), η Βέροια (Βόρειος Ελλάς: Α. Φ.  268 (03/07/1932), η Έδεσσα και 
η Φλώρινα για δεύτερη φορά, όπου οι μαθητές επισκέφθηκαν το φυτώριο της γεωργικής 
σχολής και η Θεσσαλονίκη (Β.Ε.: Α. Φ. 319:18/6/1932) και τέλος η Αθήνα, μια εκδρομή που 
αποτελούσε όνειρο για κάθε μαθητή του Διδασκαλείου. Πέρα από τις άλλες 
δραστηριότητες οι μαθητές στην Αθήνα επισκέπτονται το Μαράσλειο διδασκαλείο, 
παρακολουθούν μαθήματα, επισκέπτοναται την έκθεση εγχώριων προϊόντων στο Ζάππειο 
και ξεναγούνται από τον καθηγητή χημείας Κοφώνη στα εργοστάσια λιπασμάτων, οξέων 
και γυαλιού της Α.Ε.Ε.Χ.Π.Λ. (Β. Ε.: Α. Φ.  371 17/6/1934).  
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Όλες οι παραπάνω εκδρομές ακολουθούν το πνεύμα του σχολείου εργασίας που δίνει 
ιδιαίτερη προσοχή στην αυτενέργεια του μαθητή, δηλαδή «ενέργεια που πηγάζει από την 
ελεύθερη βούληση του ατόμου» και δεν γίνεται, έτσι, η μάθηση μια καταναγκαστική 
αναποτελεσματική διαδικασία (Τερζής, 1986) και στη βασική παιδαγωγική αρχή «πως το 
παιδί το μορφώνομε πραγματικά, άμα στηριχτούμε στη δική του ψυχοσύσταση, που 
φανερώνεται καθαρά στην κλίση του» (Δελμούζος, 1971). Στο σχολείο εργασίας, το παιδί 
θα έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει και να επιλέξει πράγματα που το ενδιαφέρουν και να 
ασχοληθεί μ’ αυτά, να ξυπνήσει το ενδιαφέρον του μαθητή κατά Ντιούι (Τερζής, 1986). Οι 
εκδρομές αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο προς αυτήν τη κατεύθυνση.   
  
2.3. Οι δραστηριότητες του Διδασκαλείου και η τοπική κοινωνία      
Ο Αλ. Δελμούζος, επιστρέφοντας το 1923 από τη Γερμανία, αναλαμβάνει τη διεύθυνση του 
Μαρασλείου Διδασκαλείου (1923–25) και μαζί με τον Μιχ. Παπαμαύρο, ο οποίος έχει 
μαθητεύσει κοντά στον Lietz στην Ιένα της Γερμανίας, επιχειρούν να εφαρμόσουν στη 
διδακτική πράξη τις αρχές του «Σχολείου Εργασίας» και να οργανώσουν την πρώτη 
«Σχολική Κοινότητα» στην Ελλάδα. Η συμβολή και των δυο αυτών μεγάλων παιδαγωγών 
ήταν πολύ σημαντική, γιατί αν και λαμβάνουν υπόψη τα ξένα πρότυπα οργάνωσης των 
μαθητικών κοινοτήτων δεν τα εφαρμόζουν αυτούσια αλλά τα προσαρμόζουν στην Ελληνική 
πραγματικότητα και τις Ελληνικές συνθήκες (Κουρταλίδης, 1977). Το Μαράσλειο βασισμένο 
στις αρχές και τις μεθόδους του Σχολείου Εργασίας, θα έθετε τους μαθητές στο κέντρο της 
μαθησιακής διαδικασίας, θα τους παραχωρούσε ελευθερία έκφρασης και το δικαίωμα να 
συμμετέχουν ενεργά στη διοίκηση του σχολείου. Συνεπώς, θα έφτιαχναν σταδιακά τη δική 
τους σχολική ζωή, η οποία θα ανταποκρινόταν στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. 
Επομένως, μετά από συζητήσεις θα κατέληγαν από κοινού στον τρόπο με τον οποίο θα 
δουλέψουν, θα εντόπιζαν τις ανάγκες και τις ελλείψεις του σχολείου και θα αναζητούσαν 
τρόπους να τις αντιμετωπίσουν. 

Ο Δελμούζος παρακινούσε τους εκπαιδευτικούς να επεξεργαστούν καλά τις 
προϋποθέσεις της νέας αυτής μεθόδου, ώστε να αποφευχθούν παρερμηνείες και 
λανθασμένη εφαρμογή των νέων μεθόδων. Είναι σημαντική η ελεύθερη συνομιλία ως 
μορφή εργασίας, καθώς αποτελεί ομαδική ενέργεια, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό και 
πολύτιμο για τα παιδιά,καθώς αποκτούν υπευθυνότητα και ομαδική συνείδηση, μαθαίνουν 
να συνεργάζονται επιδιώκοντας ένα κοινό σκοπό. Δάσκαλοι και μαθητές αποτελούσαν μέλη 
της σχολικής κοινότητας και στις συνεδριάσεις τους επικρατούσε ισοτιμία. Η κοινότητα 
σεβόταν τις απόψεις όλων, κι αν τύχαινε η άποψη κάποιου μαθητή να ήταν η σωστότερη, 
ήταν κι αυτή που, τελικά, γινόταν δεκτή (Δελμούζος, 1929) 

Οι μαθητές και οι καθηγητές του Διδασκαλείου Κοζάνης σε πολλές περιπτώσεις 
λειτουργούν στα πλαίσια μιας κοινότητας με κοινούς στόχους μέσα στο πλαίσιο 
συνεργασίας με την τοπική κοινωνία της Κοζάνης. Μέσα από τον τοπικό τύπο 
παρακολουθούμε ένα ανοικτό σχολείο στην κοινωνία, με την οποία συνεργάζεται και 
παράγει αποτελέσματα. Διοργανώνει μόνο του μουσικοθεατρικές παραστάσεις, οι οποίες 
απευθύνονται στους κατοίκους της Κοζάνης. Μέσα από την περιγραφή της συναυλίας του 
Διδασκαλείου το 1928 που γίνεται σε άρθρα δημοσιευμένα στην τοπική εφημερίδα 
«Βόρειος Ελλάς» παρακολουθούμε την προσπάθεια των μαθητών και των καθηγητών του 
Διδασκαλείου να παρουσιάσουν στο κοινό της Κοζάνης μια μουσικοθεατρική παράσταση 
που θα ικανοποιήσει ακόμα και τον πιο απαιτητικό θεατή. Ωστόσο, δεν λείπουν οι 
αρνητικές κριτικές για την πρώτη συναυλία, η οποία έφερε στα ταμεία του Διδασκαλείου 
ένα αρκετά μεγάλο ποσό (5583,25 δρχ.), αν και δεν ικανοποίησε τους θεατές, με 
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αποτέλεσμα η δεύτερη συναυλία ν’ αποφέρει λιγότερα έσοδα (3034,6δρχ.). Πέρα απ’ αυτά, 
οι παραστάσεις του Διδασκαλείου προκαλούσαν το ενδιαφέρον του κόσμου και 
αποτελούσαν πολιτιστικό γεγονός για την πόλη της Κοζάνης. Υπεύθυνοι των παραστάσεων 
ήταν οι καθηγητές της ωδικής και της μουσικής, οι οποίοι παρουσίαζαν τη δουλειά του 
Διδασκαλείου στο κοινό της Κοζάνης. Η δημοσίευση άρθρων στον τοπικό τύπο για τις 
εκδηλώσεις του Διδασκαλείου αποδεικνύει ότι το η απήχησή τους στο κόσμο ήταν μεγάλη. 
Οι κριτικές, όπως αυτή για την πρώτη εκδήλωση του Διδασκαλείου το 1928,  στόχευαν στη 
βελτίωση της παρουσίασης των παραστάσεων και σε καμία περίπτωση στην απαξίωσή 
τους. Άλλωστε, η δεύτερη παράσταση στις 10/06/1928 παρουσιάζεται από τον ίδιο 
αρθρογράφο που έκανε την κριτική στην πρώτη, ως άκρως επιτυχημένη, χωρίς να 
παραλείπει να επισημαίνει ορισμένα λάθη, αλλά και να τονίζει την ανάγκη οι παραστάσεις 
αυτές να στηρίζονται τόσο ηθικά, όσο και υλικά από την τοπική κοινωνία. Οι παραστάσεις 
του Διδασκαλείου απαιτούσαν σκληρή και ομαδική δουλειά και προσπάθεια από τους 
μαθητές και το διδακτικό προσωπικό, το οποίο είχε και την ευθύνη της διοργάνωσης. Η 
διδασκαλία μαθημάτων, όπως η ωδική, η ενόργανη και η βυζαντινή μουσική έδιναν την 
ευκαιρία στους μεν μαθητές ν’ ασχοληθούν με τη μουσική, στους δε κατοίκους της Κοζάνης 
να παρακολουθήσουν μουσικές και θεατρικές παραστάσεις που ετοίμαζαν μαθητές σε 
ερασιτεχνικό επίπεδο.  

Ένας άλλος τομέας των δραστηριοτήτων του Διδασκαλείου ήταν η παρουσίαση 
εργόχειρων και χειροτεχνημάτων των μαθητών, τα οποία ήταν αποτέλεσμα της 
διδασκαλίας των αντίστοιχων μαθημάτων. Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς οι μαθητές του 
Διδασκαλείου παρουσίαζαν τη δουλειά τους στους κατοίκους της πόλης, οι οποίοι είχαν την 
ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά εργόχειρα φτιαγμένα από μαθήτριες και 
ιχνογραφίες ζωγραφισμένες από μαθητές (Η. τ. Μ. , Α. Φ. : 627 (18/06/1924).  

Προσθέτοντας σ’ όλα αυτά το σχολικό κήπο του Διδασκαλείου, από τα προϊόντα του 
οποίου τα Διδασκαλείο κέρδιζε χρήματα, παρακολουθούμε μια έντονη δραστηριότητα των 
μαθητών και των καθηγητών, η οποία συνήθως στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς 
παρουσιαζόταν στο κοινό. Από την άλλη, η μαθητική κοινότητα εξασφάλιζε έσοδα από τις 
λαχειοφόρους αγορές που είχαν ως δώρα χειροτεχνίες που τις δημιουργούσαν οι μαθητές 
(Β. Ε.,  Α.Φ. 343: 3/12/1933). Η δουλειά αυτή απαιτούσε και πολλή προσπάθεια, αλλά και 
συλλογικότητα, η οποία αποτελούσε κύριο χαρακτηριστικό του σχολείου εργασίας, στο 
πνεύμα του οποίου λειτουργούσε το Διδασκαλείο και διδάσκονταν οι μαθητές. Επιπλέον, 
παρακολουθούμε μια σχολική κοινότητα που επιζητεί τη συνεργασία με την τοπική 
κοινωνία και η τελευταία με τη σειρά της ανταποκρίνεται στο κάλεσμα της πρώτης. Μ’ άλλα 
λόγια το Διδασκαλείο ωθεί τους μαθητές του να έρθουν σ’ επαφή με την κοινωνία της 
Κοζάνης. Η διδασκαλία των τεχνικών μαθημάτων δίνει την ευκαιρία στους μαθητές όχι μόνο 
να δημιουργήσουν, αλλά και να μάθουν να προωθούν αυτά που παράγουν. Όλα αυτά με 
πνεύμα ομαδικότητας και συλλογικότητας, προϋποθέσεις απαραίτητες για την επίτευξη των 
στόχων του ιδρύματος.     
 
2.4. Τα τοπικά εκπαιδευτικά συνέδρια και η ανάπτυξη της παιδαγωγικής σκέψης  
Οι συζητήσεις γύρω από το «νέο» σχολείο στην περιοχή της Κοζάνης αποτελούν το 
επίκεντρο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Μέσα από τη διεξαγωγή τοπικών συνεδρίων οι 
φορείς της εκπαίδευσης έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και ν’ αναζητήσουν 
νέες παιδαγωγικές κατευθύνσεις. Η πρώτη νύξη για το «νεώτερον σχολείον» εντοπίζεται το 
1920 σ’ ένα άρθρο στην Ηχώ της Μακεδονίας προερχόμενο από την Φλώρινα. Εκεί γίνεται 
λόγος για το νέο σχολείο, το οποίο προσφέρει στο μαθητή την ευκαιρία ν’ αναπτύξει την 
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προσωπικότητά του ελεύθερα χωρίς να του επιβάλλει να μάθει στεγνές γνώσεις. Το 
αντιπαραθέτει με το παλιό σχολείο και τονίζει ότι επίκεντρο του νέου σχολείου είναι το 
παιδί και όχι ο μαθητής και επισημαίνει την αξία της τεχνικής εκπαίδευσης (Η. τ. Μ.,  Α. Φ. 
490: 5/7/1920). 

Το πρώτο παιδαγωγικό συνέδριο της περιοχής πραγματοποιείται στις 20 Αυγούστου 
1920 στην Κοζάνη (Η. τ. Μ., Α.Φ. 498: 23/8/1920) με την παρουσία του συνόλου του 
εκπαιδευτικού κόσμου, όπου επιτρέπεται να το παρακολουθήσουν και οι γονείς των 
μαθητών. Κατά τη διάρκεια του δεκαήμερου συνεδρίου γίνεται λόγος για τις νέες 
προοπτικές στην εκπαίδευση και τις προκλήσεις που καλούνται να απαντήσουν οι 
δάσκαλοι, μετά και την προσάρτηση των νέων χωρών στον κορμό του Ελληνικού Κράτους. 
Επιπλέον, γίνονται υποδειγματικές διδασκαλίες από δασκάλους σε μαθήματα όπως η 
Ιστορία και τα Μαθηματικά. Στο συνέδριο εντοπίζονται οι πρώτες ενδείξεις για τις 
καινούριες κατευθύνσεις στην εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται η σημασία των 
σχολικών κήπων και η ένταξή τους στα σχολεία, τίθεται το θέμα της ατομικότητας του 
μαθητή και γίνεται λόγος για το λαϊκό σχολείο, παρουσιάζεται το νέο αλφαβητάριο και 
διδάσκονται μαθήματα φυσικής πειραματικής. Μ’ άλλα λόγια, στο συνέδριο 
παρουσιάζονται οι νέες τάσεις στην εκπαίδευση που αφορούν την εισαγωγή των αρχών του 
σχολείου εργασίας, την στροφή προς τη τεχνική εκπαίδευση και τη μορφή του λαϊκού 
σχολείου.  

Το 1924 την πόλη της Κοζάνης επισκέπτονται οι πρωτεργάτες της γλωσσοεκπαιδευτικής 
μεταρρύθμισης και κύριοι εισηγητές του «νέου» σχολείου, ο Δ. Γληνός και ο Μ. 
Τριανταφυλλίδης προκειμένου να ενημερώσουν το διδασκαλικό κόσμο της πόλης για τη 
μορφή και το περιεχόμενο της μεταρρύθμισης (Η. τ. Μ.: Α. Φ. 627 (18/06/1924).  

Μετά τα εκπαιδευτικά συνέδρια του 1930, όπου οι διευθυντές και οι υποδιευθυντές των 
Διδασκαλείων όλης της χώρας ανέπτυξαν τις απόψεις τους για το μέλλον της εκπαίδευσης 
των δασκάλων, στα Σέρβια πραγματοποιείται στις 21 Σεπτεμβρίου 1931 παιδαγωγικό 
συνέδριο με πρωτοβουλία του Επιθεωρητή των Δημοτικών Σχολείων της Κοζάνης Μιλτιάδη 
Σταβάρα, στο οποίο πήραν μέρος 80 δάσκαλοι και διήρκεσε τέσσερις ημέρες. Αξιοσημείωτη 
είναι η ομιλία του Επιθεωρητή με την οποία τους συστήνει «να έχουν πίστιν 
απαρασάλευτον εις την θρησκείαν των πατέρων μας, εις τας οικογενειακάς παραδόσεις και 
τα εθνικά ιδεώδη και να οπλισθώσι με τον χαλίβδυνον χιτώνα της αγάπης προς τη 
μαθητιώσαν νεολαίαν και το ευγενές έργον αυτών και ν’ αποστρέφωσι τους οφθαλμούς και 
κλείωσιν ερμητικώς τα ώτα εις τα απαίσια και εθνοκτόνα κηρύγματα του κομμουνισμού» 
(Η. τ. Μ.: Α. Φ. 986 (11/10/1931), γεγονός που δείχνει τα αντικομουνιστικά αντανακλαστικά 
της διοίκησης της εκπαίδευσης στην Κοζάνη.  

Κατά τη διάρκεια, πάντως,  του συνεδρίου κυριάρχησε η ανταλλαγή απόψεων για την 
εφαρμογή των αρχών του σχολείου εργασίας και παρουσιάστηκαν υποδειγματικές 
διδασκαλίες από τους δασκάλους της Κοζάνης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η παρουσία 
στο συνέδριο παλιών μαθητών του Διδασκαλείου, όπως o Μηνάς  Μαλουτάς, ο Αντώνιος 
Παπαγεωργίου και ο Γ. Κίτσιος. Ο πρώτος μάλιστα υποδέχεται τους συνέδρους ως 
διευθυντής του μεικτού Δημοτικού Σχολείου Σερβίων και στην ομιλία του κάνει 
επανειλημμένα λόγο για την ανάγκη να στηρίξουν όλοι το «λαϊκό σχολείο». Ο Αντώνιος 
Παπαγεωργίου, διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Βελβενδού, ο οποίος τάσσεται υπέρ 
του σχολείου εργασίας και το θεωρεί τη μόνη αξιόπιστη λύση με την προϋπόθεση να 
μετεκπαιδευτούν δάσκαλοι στο εξωτερικό και να εφοδιαστούν τα σχολεία με τα 
απαραίτητα μέσα διδασκαλίας. Οι επόμενοι εισηγητές, Δημήτριος Παπαδημητρίου και 
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Ιωάννης Σακελλάρης, κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, ενώ και ο Μηνάς Μαλουτάς 
τονίζει την αναγκαιότητα της ύπαρξης των αυτοδιοικούμενων μαθητικών κοινοτήτων. 

Το επόμενο και τελευταίο συνέδριο δημοδιδασκάλων την περίοδο αυτή 
πραγματοποιείται στην Πτολεμαΐδα στις 24 Μαΐου 1934. Ορισμένα από τα θέματα που 
τίθενται αφορούν τις σχολικές επιτροπές, την μόρφωση των κοριτσιών μετά το σχολείο, τη 
γεωργική εκπαίδευση, την υγιεινή. Και στην περίπτωση του συνεδρίου της Πτολεμαΐδας 
συναντούμε παλιούς μαθητές του Διδασκαλείου, όπου παρουσιάζουν υποδειγματικές 
διδασκαλίες, όπως η Ξανθίππη Βακαρέλη και η Ίριδα Λαζαρίδου και ο Κ. Κυρζίδης που 
αναφέρεται στην εκπαίδευση των κοριτσιών μετά το δημοτικό. Ωστόσο, τα θέματα που 
κυριαρχούν είναι δύο: η σύγκριση του ερβαρτιανού συστήματος με το σχολείο εργασίας και 
το ζήτημα της διδασκαλίας της καθαρεύουσας και της δημοτικής γλώσσας στο δημοτικό. 
Όσον αφορά το πρώτο θέμα το σχολείο εργασίας και σ’ αυτό το συνέδριο θεωρείται το πιο 
κατάλληλο για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε αντίθεση με το παλαιότερο 
δασκαλοκεντρικό σύστημα, αν και πρέπει πρώτα να υπάρξουν οι απαραίτητες 
υλικοτεχνικές προϋποθέσεις προκειμένου να εφαρμοσθούν σωστά οι αρχές του σχολείου 
εργασίας. Το θέμα της κατάργησης ή όχι της καθαρεύουσας στα Δημοτικά Σχολεία φαίνεται 
να διχάζει τους δασκάλους. Οι περισσότεροι, αν και συμφωνούν ότι η συνδιδασκαλία των 
δύο δημιουργεί πρόβλημα στους μαθητές, ψηφίζουν υπέρ του υφιστάμενου καθεστώτος 
με μεγάλη πλειοψηφία, ενώ μόνο τρεις ψήφισαν υπέρ της κατάργησης της καθαρεύουσας 
(Βόρειος Ελλάς: Α. Φ. 363: 22/5/1934).  

Μέσα από τα τοπικά παιδαγωγικά συνέδρια φαίνεται η κοινή διαπίστωση των δασκάλων 
ότι το σχολείο εργασίας αποτελούσε την απάντηση στις νέες συνθήκες και το 
καταλληλότερο μέσο για την επίτευξη των στόχων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για δύο 
λόγους: από τη μια έθετε στο επίκεντρο το μαθητή σε αντίθεση με το παλαιότερο 
δασκαλοκεντρικό σύστημα και από την άλλη δινόταν η ευκαιρία στους μαθητές να λάβουν 
τεχνική μόρφωση. Η επίδραση του Διδασκαλείου προς αυτήν την κατεύθυνση είναι 
καταλυτική, μια και πρώην μαθητές του πρωτοστατούν ως δάσκαλοι πλέον στην εφαρμογή 
των αρχών του σχολείου εργασίας τις οποίες διδάχθηκαν στην πράξη το διάστημα που ήταν 
μαθητές. Η παρουσία τους στα συνέδρια αποτελεί την καλύτερη απόδειξη ότι το 
Διδασκαλείο Κοζάνης τουλάχιστον  στην περιοχή παρήγαγε δασκάλους που ήταν σε θέση 
να διδάξουν στα Δημοτικά Σχολεία με βάση τις αρχές της αυτενέργειας και της δημιουργίας 
ομαδικού πνεύματος στους μαθητές, στοιχεία που αποτελούσαν τους βασικούς άξονες της 
παιδαγωγικής φιλοσοφίας του σχολείου εργασίας. 

Κλείνοντας την ενότητα για τα τοπικά παιδαγωγικά συνέδρια, δύο είναι τα σημεία που 
στέκονται οι εισηγητές τους: το λαϊκό σχολείο και η εφαρμογή των αρχών του σχολείου 
εργασίας. Το Διδασκαλείο Κοζάνης με τη σειρά μέσα από την παραγωγή δασκάλων 
βοήθησε τα μέγιστα στην προσπάθεια δημιουργίας του νέου σχολείου. Τα τοπικά συνέδρια 
έδωσαν νέες κατευθύνσεις και την ευκαιρία στους δασκάλους να ανταλλάξουν απόψεις και 
ενημερωθούν για τις εξελίξεις στην παιδαγωγική σκέψη. Οι αντιδράσεις που υπήρξαν 
αποτελούν μέρος μιας γενικότερης αντιπαράθεσης, η οποία ουσιαστικά από το 1913 
ταλάνιζε το χώρο της εκπαίδευσης.     
 
Κριτική αποτίμηση  
Το Διδασκαλείο Κοζάνης σε επίπεδο παιδαγωγικών κατευθύνσεων και εφαρμογής 
καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτέλεσε 
πρωτοπόρο στην προσπάθεια αυτή. Αν και σε πολλές περιπτώσεις εντοπίστηκαν ότι οι 
αρχές λειτουργίας του βασίζονταν σε μεθόδους του σχολείου εργασίας, όπου κυριαρχούσε 
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το πνεύμα ομαδικότητας, η δημιουργία μαθητικών κοινοτήτων και η προώθηση της 
τεχνικής εκπαίδευσης, το Διδασκαλείο δεν ευτύχησε να έχει προσωπικότητες όπως ο Θ. 
Κάστανος, ο Μ. Κουντουράς ή ο Μ. Παπαμαύρος, οι οποίοι θα έδιναν ώθηση στις νέες 
μεθόδους διδασκαλίας. Αντ’ αυτών τη διεύθυνση του ιδρύματος ανέλαβαν άνθρωποι με 
συντηρητικές απόψεις που εκπορεύονταν από ένα στείρο κλασικισμό, που μόνο γόνιμες 
δεν υπήρξαν. Μετά το 1929 γίνεται μια προσπάθεια με τον Κλεάνθη Κουμανταράκη, αλλά ο 
χρόνος που έχει χαθεί θα αποδειχθεί πολύτιμος. Άλλωστε, οι αντιδράσεις από 
συντηρητικούς κύκλους για τη δράση κομουνιστών μαθητών και καθηγητών στο 
Διδασκαλείο κάνουν την προσπάθεια για μια προοδευτική εκπαίδευση ακόμη πιο δύσκολη. 
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Περίληψη 
Στην παρούσα εισήγηση θίγεται το ζήτημα της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας με την οπτική του φύλου, στο 
πλαίσιο της ευαισθητοποίησης των μαθητών και μαθητριών σε ζητήματα ισότητας. Το πρόγραμμα αυτό 
προσεγγίζει τα ζητήματα των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της περιθωριοποίησης και του αποκλεισμού, μέσα 
από τις  αρχές της Παιδαγωγικής της Ειρήνης. Στο πρώτο μέρος της εισήγησης, επισημαίνεται η  αναγκαιότητα 
της προώθησης των ζητημάτων της ισότητας των δύο φύλων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μέσα από τον 
εμπλουτισμό της διδασκαλίας με διδακτικές παρεμβάσεις, οι εκπαιδευτικοί μπορούν  να  ενθαρρύνουν τους 
μαθητές και τις μαθήτριες να αναγνωρίσουν την ταυτότητα του φύλου τους, να συνειδητοποιήσουν τις 
ανισότητες που υπάρχουν και να προβληματιστούν. Ειδικότερα για το μάθημα της ξένης γλώσσας, ο 
παράγοντας του φύλου και οι στερεοτυπικές αναπαραστάσεις του, είναι σε άμεση σχέση με το ευρύτερο 
κοινωνικό, γλωσσολογικό, πολιτικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο. Στο δεύτερο μέρος θα παρουσιαστεί αναλυτικά 
το πρόγραμμα που εκπονήθηκε στο πλαίσιο των πολιτιστικών προγραμμάτων, με τίτλο ‘History is herstory too: 
Η ζωή και το έργο σπουδαίων γυναικών’. Οι στόχοι του προγράμματος ήταν οι μαθητές/τριες να γνωρίσουν τη 
ζωή και το έργο σπουδαίων γυναικών όπως η Rosa Parks, η Anna Frank, η Amelia Earhart και να 
συνειδητοποιήσουν τις ανισότητες φύλου. Επιπλέον, στόχος ήταν να ενισχυθεί η αυτοεκτίμηση των μαθητών 
και μαθητριών, να ενημερωθούν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για έννοιες όπως ο κοινωνικός 
αποκλεισμός, ο ρατσισμός, οι ίσες ευκαιρίες στην κοινωνία, στην εκπαίδευση, στην εργασία, στις τέχνες. Οι 
μαθητές/τριες εργάστηκαν ομαδικά, πήραν μέρος σε βιωματικές δράσεις, θεατρικά δρώμενα, επισκέφθηκαν 
τη βιβλιοθήκη,  δημιούργησαν κολάζ, ψηφιακές αφίσες και παρουσίασαν τη δουλειά τους στη σχολική 
εφημερίδα. Η οπτική του φύλου στην εκπαιδευτική διαδικασία ανοίγει νέους ορίζοντες στη γνώση, πέρα από 
τα σχολικά εγχειρίδια, τα οποία όπως έχει αναδειχθεί σε σχετικές έρευνες αναπαράγουν και συχνά 
πολλαπλασιάζουν τις στερεοτυπικές αντιλήψεις σχετικά με τα δύο φύλα.   
 
Λέξεις‐κλειδιά: εκπαίδευση, οπτική του φύλου, ισότητα, ξένες γλώσσες,  
 
1. Εισαγωγή 
1.1 Το φύλο στην εκπαιδευτική διαδικασία  
Το σχολείο, μαζί με την οικογένεια θεωρούνται οι πρώτοι βασικοί φορείς 
κοινωνικοποίησης. Στο πλαίσιο αυτής της κοινωνικοποιητικής του λειτουργίας, το σχολείο 
γίνεται μεταβιβαστής κοινωνικών στερεοτύπων και κατ' επέκταση λειτουργεί ως το μέσο  
αναπαραγωγής των κοινωνικών ανισοτήτων (Bernstein, 1977; Delamont, 1980). Πέρα από 
τις οικονομικές, κοινωνικές και φυλετικές ανισότητες, το φύλο και οι στερεοτυπικές 
αναπαραστάσεις του, αναπαράγονται μέσα από τον σχολικό μηχανισμό με ποικίλους 
τρόπους. Οι αντιλήψεις σχετικά με τους ρόλους των δυο φύλων, που δομούνται αρχικά  
από το οικογενειακό και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, εδραιώνονται και αποκτούν 
κοινωνικό περιεχόμενο κατά τη διάρκεια των σχολικών χρόνων, οπότε και οι στερεοτυπικές 
αντιλήψεις γίνονται ισχυρότερες (Κανταρτζή, 1996).  

Η εκπαιδευτική διαδικασία αναπαράγει και συντηρεί την άνιση και διαφορετική θέση 
των φύλων μέσα από μια σειρά από συνθήκες, διαδικασίες και παράγοντες (Carter, 1987). 
Όπως προκύπτει από τις μέχρι τώρα έρευνες και τη βιβλιογραφία, οι βασικότεροι φορείς 
δόμησης και αναπαραγωγής των έμφυλων στερεοτύπων στο σχολικό περιβάλλον είναι τα 
σχολικά εγχειρίδια, ο τρόπος αλληλεπίδρασης των εκπαιδευτικών με τα αγόρια και τα 
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κορίτσια στις καθημερινές εκπαιδευτικές πρακτικές και μεθόδους, οι στερεοτυπικές 
απόψεις των εκπαιδευτικών, το αναλυτικό πρόγραμμα, το κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα 
(Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, 1994∙ Arnot, 2006).  

Οι μέχρι τώρα  έρευνες και μελέτες των σχολικών εγχειριδίων τόσο στην Ελλάδα όσο και 
στο εξωτερικό, έχουν δείξει ότι μέσα από τα σχολικά βιβλία αναπαράγονται και πολλές 
φορές πολλαπλασιάζονται τα παραδοσιακά στερεότυπα των φύλων (Δεληγιάννη-
Κουϊμτζή,1994; Αναγνωστοπούλου, 1997). Σύμφωνα με τις παραπάνω έρευνες, φάνηκε ότι 
τα σχολικά βιβλία συντηρούν και αναπαράγουν τα στερεότυπα των ρόλων για τα δυο φύλα, 
αποδίδοντας στις γυναίκες παθητικούς, παραδοσιακούς ρόλους. Η απεικόνιση των 
γυναικείων προτύπων στα σχολικά βιβλία που μελετήθηκαν χαρακτηρίζονταν από 
συντηρητισμό και αδυναμία να προβάλλουν την πολλαπλότητα και την πολυπλοκότητα της 
πραγματικότητας στην οποία κινείται το γυναικείο φύλο σήμερα. Σε παρόμοιες μελέτες 
αναφορικά με το σεξισμό στα σχολικά εγχειρίδια στη Βρετανία και στις ΗΠΑ (Arnot, 2006), η 
εικόνα που προκύπτει σχετικά με τη θέση των γυναικών είναι αποθαρρυντική και 
παραπλανητική. Οι ιδεολογίες για τα δυο φύλα όπως αναπαριστώνται στα σχολικά 
εγχειρίδια φαίνεται να είναι συντηρητικές, δεν ανταποκρίνονται την πραγματικότητα  και 
δεν  μην αντανακλούν την εικόνα της  γυναικείας ταυτότητας.  

Ένας ακόμα καθοριστικός παράγοντας στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι οι 
εκπαιδευτικοί. Όπως αναδεικνύουν έρευνες, οι εκπαιδευτικοί συμβάλλουν στην 
αναπαραγωγή ανισοτήτων ανάμεσα στα φύλα, ασυνείδητα κυρίως, τόσο μέσα από τις 
στάσεις και τις πρακτικές τους, όσο και μέσα από τις προσδοκίες που εκφράζουν για τα 
αγόρια και τα κορίτσια (Massey & Christensen,1990; Merrett & Wheldall, 1992). Η 
πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, αν και δηλώνουν ότι δέχονται την ισότητα ως θέμα αρχής, 
δεν εφαρμόζουν τις απόψεις αυτές στις καθημερινές τους πρακτικές και στη διδασκαλία και 
έτσι φαίνεται να υπάρχει μια αναντιστοιχία με τη θεωρητική τους τοποθέτηση (Riddell, 
1989).  

 
1.2 Το φύλο στο μάθημα της ξένης γλώσσας 
Τα στερεότυπα φύλου και οι ανισότητες  στην εκπαιδευτική διαδικασία δε λείπουν  από την 
ξενόγλωσση τάξη. Όπως υποστηρίζει ο Connell (2002), η χρήση της γλώσσας σχετίζεται με 
καταστάσεις και διαμορφώνεται από σχέσεις εξουσίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η εκμάθηση 
μιας γλώσσας είναι μέρος της όλης κουλτούρας, συμπεριλαμβανομένης και της ιδεολογίας 
της ανισότητας των φύλων. Ο παράγοντας του φύλου στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας  
λειτουργεί σε πολλά επίπεδα, όπως η γλώσσα η ίδια, οι πρακτικές μέσα στην τάξη, η 
διάδραση ανάμεσα στον δάσκαλο και στον μαθητή, αλλά και η διάδραση μεταξύ των 
μαθητών (Sunderland,1992). Υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των επιπέδων, πάντα 
μέσα σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό, κοινωνιογλωσσολογικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο 
(σχήμα 1).   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Προγράμματα Σπουδών - Σχολικά εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον» 
 

345 
 

 
Σχήμα 1: Το φύλο στην ξενόγλωσση τάξη 

 
 
 
Η αγγλική γλώσσα όπως περιγράφει ο Pennycook (1989), είναι ιεραρχικά δομημένη 
ανάμεσα σε άνδρες που 'αντιλαμβάνονται' τη γλώσσα και γυναίκες που 'κάνουν εξάσκηση' 
της γλώσσας.   
 
1.3 Διδασκαλία με την οπτική του φύλου  
Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών επηρεάζουν την πρόσβαση των μαθητών ως προς τις 
μελλοντικές εκπαιδευτικές επιλογές και δομούν το περιβάλλον της μάθησης με 
καθοριστικούς τρόπους (Dee, 2005). Οι εκπαιδευτικοί που είναι ευαισθητοποιημένοι ως 
προς τον παράγοντα του φύλου, μπορούν να επιδράσουν θετικά στο σύνολο του σχολείου, 
να ενδυναμώσουν και άλλους εκπαιδευτικούς, να χρησιμοποιήσουν κείμενα που προωθούν 
ζητήματα συνειδητοποίησης της ταυτότητας φύλου και να δημιουργήσουν σχέσεις μέσα 
στην τάξη που θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή όλων των μαθητών (Dee, 2005). Οι μαθητές 
και μαθήτριες που έχουν καταφέρει να συνειδητοποιήσουν τις ταυτότητες φύλου είναι 
πιθανότερο να δουν το μέλλον τους πιο ξεκάθαρα και αισιόδοξα, σε σχέση με αυτούς που 
έχουν συγκεχυμένη αντίληψη ως προς τις ταυτότητες φύλου. Οι θολές και 
διαστρεβλωμένες αντιλήψεις για το φύλο, είναι πιθανό να οδηγήσουν τα υποκείμενα σε 
αβεβαιότητα για τις μελλοντικές τους επιλογές, και να επιδράσουν αρνητικά στο ηθικό και 
στην αυτοπεποίθησή τους (Sikes, 1991).  

Είναι επομένως αναγκαίο να δημιουργηθεί ένα κλίμα που να προωθεί την 
συνειδητοποίηση του φύλου στην τάξη (Blumberg, 2008). Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να 
είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να καταπολεμούν τις ανισότητες και τις διακρίσεις, τις 
προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που υπάρχουν στο σχολικό αλλά και στο ευρύτερο 
περιβάλλον και να βλέπουν με κριτική ματιά το περιεχόμενο των σπουδών, όπως αυτό 
διαμορφώνεται πρωτίστως μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια. Με άλλα λόγια είναι αναγκαίο 
και χρήσιμο να ενθαρρύνουν τους μαθητές και τις μαθήτριες να εξετάζουν και αυτοί κριτικά 
τις εμπειρίες τους, τις στάσεις και τις συμπεριφορές τους ως προς τα στερεότυπα φύλου 
(Sikes, 1991). 
 
 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η ΑΓΓΛΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ

ΥΛΙΚΟ

ΠΛΑΙΣΙΟ

πολιτικό εκπαιδευτικό

κοινωνιογλωσσολογικό
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2. History is herstory too  
To πρόγραμμα που θα παρουσιάσω εκπονήθηκε στο πλαίσιο των πολιτιστικών 
προγραμμάτων με τίτλο «History is herstory too: η ζωή και το έργο σπουδαίων γυναικών». 
Το σχολείο στο οποίο πραγματοποιήθηκε είναι το 6ο διαπολιτισμικό δημοτικό σχολείο 
Ελευθερίου – Κορδελιού στη Θεσσαλονίκη, στην Έκτη τάξη. Αξίζει να επισημανθεί η μεγάλη 
ετερογένεια της συγκεκριμένης τάξης, καθώς στην πλειοψηφία τους οι μαθητές/τριες ήταν 
αλλοδαποί, επίσης υπήρχαν αλλόθρησκοι, ρομά και ένας μαθητής που δε γνώριζε καθόλου 
ελληνικά. Στην τάξη αυτή υπήρχαν συχνές συγκρούσεις και προστριβές, και ήταν εμφανής η 
έλλειψη κινήτρων για μάθηση. 
 
2.1 Σχεδιασμός του προγράμματος  
Ο τίτλος του προγράμματος είναι History is herstory too: η ζωή και το έργο σπουδαίων 
γυναικών. Ο όρος herstory αφορά στη φεμινιστική οπτική της ιστορίας (παραφράζοντας τον 
αγγλικό όρο history) και εμφανίστηκε τη δεκαετία του ‘70 σε μια προσπάθεια των 
φεμινιστριών να αναδείξουν τη γυναικεία παρουσία στο ιστορικό γίγνεσθαι. Το πρόγραμμα 
εκπονήθηκε σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, δύο ώρες την εβδομάδα. Τα εποπτικά 
μέσα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν υπολογιστής και προτζέκτορας, το εργαστήρι της 
πληροφορικής, cd player. Κύρια γλώσσα των εργασιών ήταν η αγγλική, αλλά 
χρησιμοποιήθηκε και η ελληνική σε κάποιες περιπτώσεις. Το υλικό περιελάμβανε φύλλα 
εργασίας, βίντεο από το you tube, τραγούδια, ταινία. Επίσης δόθηκε συμπληρωματικό 
υλικό με γλωσσικές- γραμματικές – λεξιλογικές ασκήσεις προσαρμοσμένες κάθε φορά στο 
θέμα.  
 
2.2 Στόχοι   
Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν οι μαθητές/τριες να γνωρίσουν τη ζωή και το έργο 
σπουδαίων γυναικών όπως η Rosa Parks, η Amelia Earhart, η Anna Frank και μέσα από τη 
γνωριμία αυτή να συνειδητοποιήσουν τις ανισότητες φύλου και τα εμπόδια που συναντούν 
οι γυναίκες εξαιτίας αυτών των ανισοτήτων. Επίσης να αντιληφθούν και να κατανοήσουν 
την ύπαρξη των στερεοτύπων και το πώς οι στερεοτυπικές αντιλήψεις επηρεάζουν την 
εικόνα μας για τον κόσμο, αλλά και για τον ίδιο μας τον εαυτό. Επιπλέον, μέσα από την 
ανάδειξη της δράσης των γυναικών, στόχος ήταν να ενισχυθεί η αυτοεκτίμηση των 
μαθητών/τριών, να ενημερωθούν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για έννοιες όπως ο 
κοινωνικός αποκλεισμός, ο ρατσισμός, η περιθωριοποίηση, οι ίσες ευκαιρίες στην 
εκπαίδευση, στην εργασία, στις επιστήμες, στις τέχνες. 

Στον γνωστικό τομέα, το πρόγραμμα αποσκοπούσε στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου 
των μαθητών/τριών στην αγγλική γλώσσα, στην εξάσκηση σε γραμματικά φαινόμενα τόσο 
στον προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο.  

Οι στόχοι ικανοτήτων ήταν: Να μπορούν οι μαθητές/τριες να διαβάζουν και να 
κατανοούν ένα  αγγλικό κείμενο. Να είναι σε θέση να αντλήσουν τις πληροφορίες που τους 
ζητούνται. Να συνεργάζονται σε ομάδες και να συλλέγουν στοιχεία, να παράγουν κείμενα 
και υλικό σχετικό με τη ζωή των γυναικών που θα παρουσιάσουν στην τάξη. Να απαντούν 
προφορικά σε ερωτήσεις και να ανταλλάσσουν τις απόψεις τους για διάφορα ζητήματα.  
 
2.3 Πορεία δράσεων  
Αρχικά, με στόχο να αντιληφθούν και να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές/τριες την ύπαρξη 
των στερεοτύπων, έγιναν δύο δραστηριότητες.  Στην πρώτη δραστηριότητα δόθηκαν στα 
παιδιά καρτέλες με διάφορες προτάσεις- θέσεις στα Αγγλικά που αντικατοπτρίζουν τις 
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αντιλήψεις μας για τους ρόλους και τις ικανότητες των δύο φύλων και τους ζητήθηκε να 
αποφασίσουν αν οι προτάσεις αυτές είναι Σωστό ή Λάθος. Οι μαθητές και μαθήτριες 
τοποθετούσαν τις καρτέλες των προτάσεων στο αντίστοιχο θρανίο, Σωστό / True ή 
Λάθος/False. Ενδεικτικά, κάποιες από αυτές τις προτάσεις –statements που δόθηκαν ήταν: 
Science is for boys. Girls are smarter. Boys are brave. Girls are brave. Maths is for boys. Η 
δεύτερη δραστηριότητα, ήταν ένας πίνακας με επαγγέλματα όπου οι μαθητές/τριες θα 
έπρεπε να τσεκάρουν αν το κάθε επάγγελμα το θεωρούν ‘ανδρικό’ ή ‘γυναικείο’  ή και τα 
δύο.  

Πίνακας 1. Occupation checklist  
Occupation 
checklist 

Male  Female  Both  

Doctor     
Pilot     
Secretary     
Teacher     
Lawyer     
Artist     
 
Ακολούθησε συζήτηση και προβληματισμός των μαθητών/τριών σχετικά με τις επιλογές 
τους στις παραπάνω δραστηριότητες και το κατά πόσο αυτές είναι στερεοτυπικές.  

Στη συνέχεια επιλέχθηκαν από την εκπαιδευτικό οι γυναίκες που θα παρουσιαστούν στο 
πρόγραμμα. Αυτές ήταν Rosa Parks, Amelia Earhart, Anne Frank, Marie Curie, Ελένη 
Μπούκουρα –Αλταμούρα, Florence Nightingale Οι μαθητές χωρίστηκαν  σε ομάδες 4 
ατόμων και με κλήρωση κάθε ομάδα ανέλαβε να εργαστεί με θέμα τη ζωή μιας γυναίκας. 
Οι ομάδες κυρίως εργάστηκαν στο εργαστήρι της πληροφορικής καθώς η πλειοψηφία των 
παιδιών δεν είχαν πρόσβαση στο ίντερνετ. Κάθε εβδομάδα την πρώτη ώρα παρουσίαζε η 
ομάδα τις πληροφορίες σχετικά με τη ζωή της γυναίκας και ακολουθούσε συζήτηση και 
διάφορες δραστηριότητες προσαρμοσμένες κάθε φορά στο θέμα.  

Για παράδειγμα, στην πρώτη παρουσίαση, με θέμα τη ζωή της Rosa Parks, αφού έγινε η 
παρουσίαση από τα παιδιά, ακολούθησε ένα φύλλο εργασίας, (παρατίθεται στο 
Παράρτημα), ένα σύντομο βίντεο με cartoon  από το youtube και ένα τραγούδι 
εμπνευσμένο από τη δράση της (The Neville Brothers, Sister Rosa). Την επόμενη φορά, έγινε 
συζήτηση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα, και οι μαθητές/τριες έστησαν 
ένα σύντομο θεατρικό δρώμενο με το περιστατικό στο λεωφορείο.  

Παρόμοια για την Amelia Earhart ακολούθησε βίντεο και τραγούδι και μια άσκηση 
γραμματικής για τον Simple Past.  

Για την Anne Frank, προβλήθηκαν κάποια βίντεο, διαβάσαμε αποσπάσματα από το 
ημερολόγιό της, τα παιδιά  ενημερώθηκαν για το Ολοκαύτωμα.  Επισκεφθήκαμε το Εβραϊκό 
Μουσείο Θεσσαλονίκης και ζητήθηκε από τους μαθητές/τριες να γράψουν μια σελίδα 
ημερολογίου.  

Για τη Marie Curie επισκέφθηκαν τη σελίδα http://easyscienceforkids.com/all-about-
madame-curie/ και μετά συμπλήρωσαν το φύλλο εργασίας. Τους ζητήθηκε να πάρουν μια 
φανταστική συνέντευξη από την επιστήμονα. 

 Η Ελένη Μπούκουρα Αλταμούρα, η ελληνίδα ζωγράφος του περασμένου αιώνα, 
αποτέλεσε ερέθισμα για συζήτηση σχετικά με το πώς οι γυναίκες αντιμετωπίζονται στο 
χώρο της τέχνης .Διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο της Ρέας Γαλανάκη, Ελένη ή ο 
Κανένας.   

http://easyscienceforkids.com/all-about-madame-curie/
http://easyscienceforkids.com/all-about-madame-curie/
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Για τη Florence Nightingale οι δραστηριότητες Το πρόγραμμα πέτυχε μέσα από την 
ανάδειξη του ‘άλλου’ να δώσει στους μαθητές/τριες το μήνυμα ότι υπάρχει δυνατότητα να 
καταφέρουν τους στόχους τους παρά τα εμπόδια που τυχόν θα συναντήσουν. Το μήνυμα 
αυτό μάλιστα είναι ιδιαίτερα σημαντικό στο περιβάλλον του συγκεκριμένου σχολείου, το 
όποιο όπως προαναφέρθηκε είναι διαπολιτισμικό και οι περισσότεροι μαθητές και 
μαθήτριες βιώνουν οι ίδιοι φαινόμενα διακρίσεων και περιθωριοποίησης. Στο πλαίσιο 
αυτό, είναι πολύτιμη η ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης των μαθητών/τριών και κατ’ 
επέκταση η παροχή κινήτρων για μάθηση αλλά και προβληματισμό.  

Όσον αφορά στο γνωστικό μέρος, μέσα από τις δραστηριότητες του προγράμματος, 
δημιουργήθηκε ένα ευχάριστο και ενδιαφέρον περιβάλλον μάθησης. Τα παιδιά 
εξασκήθηκαν σε γραμματικά φαινόμενα και στο λεξιλόγιο, γνώρισαν λογοτεχνικά είδη όπως 
το ημερολόγιο, εξασκήθηκαν στην παραγωγή γραπτού λόγου, καθώς έγραψαν μια 
συνέντευξη. Επιπλέον ανέδειξαν τη δημιουργικότητά τους μέσα από την κατασκευή κολάζ, 
αφισών, ψηφιακών αφισών, και συνεργάστηκαν ώστε να κάνουν τις παρουσιάσεις τους.  

Κλείνοντας, θα μπορούσαμε να πούμε, ότι η οπτική του φύλου στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, δημιουργεί νέους ορίζοντες όχι μόνο στη γνώση αλλά και στη ζωή. 

Τα παιδιά ζωγράφισαν, δημιούργησαν πόστερ και κολάζ και έτσι η τάξη γέμισε εικόνες 
των σπουδαίων αυτών γυναικών. Με την εφαρμογή http://www.tagxedo.com/ στο 
εργαστήρι της πληροφορικής δημιουργήσαμε word clouds για τις γυναίκες που γνωρίσαμε. 
Τα παιδιά παρουσίασαν τη δουλειά τους σε άλλα τμήματα του σχολείου. Επίσης το project 
παρουσιάστηκε και στη σχολική εφημερίδα.  

 
3. Συμπεράσματα 
Μέσα από το πρόγραμμα, οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη 
ζωή και το έργο σπουδαίων γυναικών από διάφορους τομείς, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες 
και τις αντιξοότητες που αυτές συνάντησαν. Επίσης εξοικειώθηκαν με έννοιες όπως η 
ισότητα, οι ίσες ευκαιρίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έμαθαν τι είναι το Ολοκαύτωμα και ο 
Φασισμός και αντιλήφθηκαν τι είναι τα στερεότυπα και πως επηρεάζουν τις αντιλήψεις μας 
για τον κόσμο.  
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Περίληψη 
Η εκπαίδευση ανέκαθεν καλούνταν να ανταποκριθεί στις επιταγές της κοινωνίας, της οποίας άλλωστε 
αποτελεί και υποσύστημα. Στις μέρες μας, όμως, οι απαιτήσεις είναι αρκετά αυξημένες σε όλες τις εκφάνσεις 
της καθημερινής ζωής. Ως εκ τούτου, τα εκπαιδευτικά συστήματα οφείλουν να οργανωθούν με τρόπο, ώστε 
να ανταποκρίνονται αφενός στις απαιτήσεις της κοινωνίας και αφετέρου στις ανάγκες των μαθητών. Παρόλα 
αυτά και λόγω της πολυπλοκότητας που διακρίνει τις σύγχρονες κοινωνίες σε όλα τα επίπεδα, οι μαθητές 
έχουν διαφοροποιημένες ανάγκες, τις οποίες ως εκπαιδευτικοί οφείλουμε να σεβαστούμε και να 
ικανοποιήσουμε μέσω των διδακτικών μας πρακτικών. Ως απόρροια των προαναφερόμενων, εμφανίστηκε 
στις αρχές του 20ου αιώνα το Κίνημα της Προοδευτικής Αγωγής με αναφορές σχετικές με την ανάγκη 
Διαφοροποίησης της Διδασκαλίας. Η ανάπτυξη της θεωρίας στηρίχθηκε στο γεγονός ότι η προσπάθεια 
ανακάλυψης της γνώσης είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη, αλλά και ότι στη σημερινή εποχή δεν αρκεί ένα άτομο να 
αποκτήσει ορισμένες βασικές γνώσεις, αλλά να βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση για την ανακάλυψη της νέας 
γνώσης. Στοχεύει, επομένως, στην προσαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις ατομικές ανάγκες και 
ικανότητες του κάθε μαθητή, κάνοντας με τον τρόπο αυτό φανερή την αξία της εξατομικευμένης εργασίας και 
δίνοντας το κίνητρο για την ανάπτυξη εναλλακτικών προτάσεων διδασκαλίας. Η παρούσα εργασία έχει ως 
αντικείμενο της την αξιοποίηση του θεωρητικού υποβάθρου της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας και έχοντας 
ως βάση τόσο τις τρεις νοημοσύνες του Sternberg, όσο και τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του 
Gardner, με σκοπό την ανάπτυξη μιας Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας στα Μαθηματικά. Διαφοροποιώντας, 
επομένως, τη διδασκαλία των Μαθηματικών ως προς το περιεχόμενο, τη διαδικασία και το προϊόν και 
ακολουθώντας τα απαιτούμενα βήματα για τη διεξαγωγής μιας Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας, προέκυψε 
μια σειρά βιωματικών δραστηριοτήτων για τις γεωμετρικές έννοιες των Μαθηματικών της Στ’ Τάξης του 
Δημοτικού, με κεντρικό άξονα το Παιχνίδι του Κρυμμένου Θησαυρού. Η εκπαιδευτική διαδικασία λαμβάνει 
χώρα σε ένα πάρκο και συνδυάζει τη βιωματική με την πολυαισθητηριακή μάθηση. 
 
Λέξεις-Κλειδιά: διαφοροποιημένη διδασκαλία, Μαθηματικά, εναλλακτικές διδακτικές στρατηγικές 
 
Εισαγωγή 
Οι πρώτες σχετικές αναφορές για τη Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας έγιναν από το Κίνημα 
της Προοδευτικής Αγωγής στις αρχές του 20ου αιώνα. Τη δεκαετία του 1960 ο Γερμανός 
παιδαγωγός Hopf ανέπτυξε τον προβληματισμό του, αντιπαραβάλλοντας την παραδοσιακή 
διδασκαλία με τη δυναμική της διαφοροποίησης της διδασκαλίας και αναδεικνύοντας την 
αξία της εξατομικευμένης εργασίας, κάτι που αποτέλεσε το εφαλτήριο για τη μελέτη του 
φαινομένου των εναλλακτικών προτάσεων διδασκαλίας (Hopf, 1982).  

Εφόσον κάθε μαθητής διαφέρει από τους συμμαθητές του στον τρόπο που μαθαίνει, τα 
προσωπικά του ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και το υπόβαθρο του, αν και βρίσκονται όλοι 
στην ίδια τάξη, η διαφοροποιημένη διδασκαλία δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να 
χρησιμοποιήσει πλήθος πρακτικών και στρατηγικών, ώστε η εκπαιδευτική πράξη να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κάθε μαθητή χωριστά (Κολέζα, 2009).   

mailto:joanna-giannakou16@hotmail.com
mailto:katemi44@gmail.com
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Προς την κατεύθυνση αυτή, η παρούσα εργασία αποτελεί μία πρόταση για τη 
διαφοροποίηση της διδασκαλίας στο μάθημα των Μαθηματικών της Στ’ τάξης και 
συγκεκριμένα σε έννοιες της Γεωμετρίας. Η πρόταση αυτή αποτελεί μία σειρά 
δραστηριοτήτων, οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε ένα πάρκο και επενδύουν στη βιωματική 
μάθηση. 

Το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού αναπτύσσεται μέσα από ένα σύνολο 
δραστηριοτήτων που αφορούν τα Μαθηματικά της Στ΄ τάξης του Δημοτικού. Λαμβάνει 
χώρα σε ένα πάρκο της πόλης των Ιωαννίνων, το Γιαννιώτικο Σαλόνι. Η εκδρομή αυτή 
στοχεύει σε μία δημιουργική, βιωματική και ευχάριστη για τους μαθητές επανάληψη της 
ύλης των Μαθηματικών στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Μέσα από τις επιμέρους 
δραστηριότητες που περιγράφονται παρακάτω αξιοποιούνται οι περισσότερες μαθηματικές 
έννοιες που έχουν διδαχθεί οι μαθητές με βιωματικό τρόπο.  

 
2. Θεωρητική Ανασκόπηση 
2.1 Διαφοροποιημένη διδασκαλία 
Σύμφωνα με την Tomlinson (2003), «η διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι μια 
εκπαιδευτική πρακτική που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες μάθησης για όλους τους μαθητές, 
άσχετα με το επίπεδο ικανοτήτων και του γνωστικού τους υποβάθρου».  

Παρατηρείται, επομένως, πως η διαφοροποιημένη διδασκαλία αποτελεί το σύνολο των 
προσπαθειών του εκπαιδευτικού να ανταποκριθεί στη μοναδικότητα του κάθε μαθητή που 
βρίσκεται μέσα στη σχολική τάξη. Η μορφή διδασκαλίας, αυτή, παρουσιάζει πλεονεκτήματα 
έναντι των παραδοσιακών μορφών διδασκαλίας, ορισμένα από τα οποία είναι: ανάπτυξη 
της αυτενέργειας, ικανότητα για ομαδική εργασία, δυνατότητα επιλογής εργασιών 
εφάμιλλων των ενδιαφερόντων, ικανοτήτων και αναγκών, εξάλειψη του ανταγωνιστικού 
κλίματος, αφού κάθε μαθητής συμμετέχει και εκφράζεται ανάλογα με τις ικανότητές του, 
εύρεση του μέγιστου επιπέδου των δυνατοτήτων του κάθε μαθητή και πολυδιάστατος 
ρόλος του εκπαιδευτικού (Bransford et al., 2000; Ματσαγγούρας, 2005).   

Η Tomlinson (1997) παραθέτει τις ακόλουθες βασικές αρχές στις οποίες θα πρέπει να 
στηρίζεται η διαφοροποιημένη διδασκαλία: παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους 
μαθητές, σε όλα τα επίπεδα της διδακτικής δραστηριοποίησής και η διδακτική διαδικασία 
να διακρίνεται από ευελιξία, εναλλακτικότητα και εποπτεία. 

Οι θεωρητικές και φιλοσοφικές επιρροές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας 
στηρίζονται σε τρία βασικά γνωρίσματα των μαθητών: την ετοιμότητα, το ενδιαφέρον, και 
το μαθησιακό προφίλ (Allan & Tomlinson, 2000). Βάση αυτών, οι μαθητές μαθαίνουν 
καλύτερα, όταν  ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός: 
• στηρίζεται στην ετοιμότητά τους, η οποία είναι δυνατόν να διαφέρει ανάμεσα στους 

μαθητές που φοιτούν στην ίδια τάξη, (Allan & Tomlinson, 2000, Κολέζα, 2009). 
• προσαρμόζει το περιεχόμενο της γνώσης στα ενδιαφέροντα των μαθητών αλλά και να 

δημιουργεί νέα ενδιαφέροντα για τους μαθητές μέσα από τη διδασκαλία του. 
• ανταποκρίνεται στα διαφορετικά προφίλ της μάθησης των μαθητών. 

Καίριοι παράγοντες διαμόρφωσης του μαθησιακού προφίλ των μαθητών είναι η επιλογή 
του τρόπου εργασίας , το γνωστικό του ύφος, το φύλο, η κουλτούρα και το μαθησιακό 
περιβάλλον. Υπόψη θα πρέπει να ληφθούν, επίσης, οι τύποι νοημοσύνης κατά Sternberg 
(αναλυτική, δημιουργική πρακτική)  και Gardner (συνδυασμός οκτώ τύπων νοημοσύνης, της 
Γλωσσικής νοημοσύνης, της Λογικομαθηματικής νοημοσύνης, της Ενδοπροσωπικής 
νοημοσύνης, της Διαπροσωπικής νοημοσύνης, της Χωρικής νοημοσύνης, της 
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Νατουραλιστικής νοημοσύνης, της Κιναισθητικής νοημοσύνης και της Μουσικής- ρυθμικής 
νοημοσύνης) (Gardner1992; Sternberg, 1997). 

Εργαζόμενοι σε ομαδικό κλίμα, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν μαζί 
νέα πράγματα, να αναγνωρίσουν κάτι καινούριο, να φτάσουν σε ένα κοινό αποτέλεσμα, 
ξεκινώντας από κοινό στόχο (Κολέζα, 2009). Επομένως, Η διαφοροποιημένη διδασκαλία 
αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια του δασκάλου. 

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με το μάθημα των Μαθηματικών, σύμφωνα με την 
Tomlinson (1999), η διδασκαλία μπορεί να διαφοροποιηθεί ως προς το περιεχόμενο (ίδιες 
έννοιες για όλους τους μαθητές και διαφορετικός βαθμός πολυπλοκότητας), τη διαδικασία 
(διαφορετικές δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στα ατομικά ενδιαφέροντα των 
μαθητών) και το προϊόν (ο τρόπος με τον οποίο ο κάθε μαθητής μπορεί να εκφράσει αυτό 
που έμαθε), προκειμένου να ανταποκρίνεται στην ετοιμότητα, τα ενδιαφέροντα και το 
μαθησιακό προφίλ του κάθε μαθητή. 

Τέλος, η διαφοροποίηση της διδασκαλίας είναι μια διαδικασία που απαιτεί από το μέρος 
του εκπαιδευτικού δημιουργικότητα, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, συνεργασία και 
αναγνώριση του κάθε μαθητή ως ξεχωριστή οντότητα (Tomlinson, 1997). Σύμφωνα με την 
Κολέζα (1999), ορισμένες στρατηγικές διαφοροποίησης της διδασκαλίας, που διευκολύνουν 
το έργο του εκπαιδευτικού είναι: οι κλιμακωτές δράσεις, η προσαρμοσμένη στο επίπεδο 
των μαθητών διδασκαλία, η δημιουργία ομάδων με κοινά ενδιαφέροντα, η αξιοποίηση του 
μαθησιακού συμβολαίου, η διερεύνηση θεμάτων από διαφορετικές οπτικές και τέλος τα 
πολλαπλά σημεία εξόδου. 
 
2.2 Βιωματική Μάθηση 
Η βιωματική μάθηση αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο εκπαίδευσης που επεκτείνεται πέρα 
από τα θρανία, τα σχολικά βιβλία, τη μετωπική διδασκαλία και την απομνημόνευση της 
“ύλης” (Τριλίβα & Αναγνωστοπούλου, 2008). Φέρνει τον μαθητή σε άμεση επαφή με το 
αντικείμενο μάθησης, μέσα από την έρευνα, την εργασία πεδίου, την παρατήρηση, τις 
συνεντεύξεις, τα παιχνίδια ρόλων κ.α. Επιδιώκεται η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στη 
μαθησιακή διαδικασία, θεωρώντας σημαντικές τις συναισθηματικές αντιδράσεις, τις 
ερωτήσεις και απορίες τους που συζητιούνται ελεύθερα στην τάξη. Επίσης, οι μαθητές 
δουλεύουν σε ομάδες, επικοινωνούν τα βιώματά τους, επεξεργάζονται από κοινού τις 
αντιδράσεις τους, θέτουν τους δικούς τους στόχους, εκφράζονται και δημιουργούν. Τέλος, 
τα παιδιά μαθαίνουν να προβληματίζονται και να αναρωτιούνται για την εμπειρία τους και 
να αναπτύσσουν την ικανότητα για κριτικό αναστοχασμό (Δεδούλη, 2002). 

Η μέθοδος διδασκαλίας που εφαρμόστηκε είναι η ανακαλυπτική - εποικοδομητική 
μέθοδος. Η διδασκαλία στηρίζεται στην ανακάλυψη της γνώσης από τους ίδιους τους 
μαθητές με βιωματικό τρόπο, ώστε να φτάσουν αβίαστα και με την ελάχιστη δυνατή 
καταπόνηση στην κατάκτηση της γνώσης. Προσελκύεται, με αυτόν τον τρόπο, το 
ενδιαφέρον των μαθητών και αναπτύσσονται η αυτενέργεια, η κριτική ικανότητα, το 
ομαδικό πνεύμα και η συνεργασία μεταξύ των μαθητών. Επίσης, η παραπάνω μέθοδος 
μπορεί να συμβάλει στην αξιοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη αρκετών από τους τύπους 
νοημοσύνης κατά τη θεωρία του Gardner (1992). Επιδιώκεται, δε, η διαθεματική 
προσέγγιση της ύλης μέσα από την παρούσα διδασκαλία, καθώς επιτυγχάνεται η 
διασύνδεση μεταξύ των μαθημάτων των Μαθηματικών και των Περιβαλλοντικών 
Επιστημών στοχεύοντας στη βαθμιαία ενδυνάμωση τη οικολογικής συνείδησης των 
μαθητών. 
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3. Μεθοδολογία 
3.1 Γενική περιγραφή προγράμματος 
Το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού είχε τη μορφή εκπαιδευτικού περιπάτου και ό χρόνος 
που απαιτήθηκε για τη διεξαγωγή ήταν τέσσερις ώρες. Οι μαθητές είναι οργανώθηκαν σε 
ομάδες των πέντε ατόμων και ανέλαβαν αρμοδιότητες μέσα στην ομάδα, οι οποίες 
ανταποκρίνονται στο ενδιαφέρον, την ετοιμότητα και το μαθησιακό τους στυλ. Οι ομάδες 
απαρτίστηκαν από άτομα διαφορετικής δυναμικότητας, ώστε να υπάρχει σε όλες εξωτερική 
ομοιογένεια, αλλά και οι μαθητές χαμηλής δυναμικότητας να δεχτούν θετική επίδραση και 
κίνητρα από τους συμμαθητές τους. Κάθε ομάδα θα φορά ένα καπέλο διαφορετικού 
χρώματος, το οποίο θα είναι και το όνομα της και επιπλέον για καθεμιά απαιτείται η 
συνοδεία από έναν εκπαιδευτικό του σχολείου, ο οποίος θα έχει εποπτικό και αξιολογικό 
ρόλο, όπως απαιτείται σε κάθε δραστηριότητας.  

Στη συνέχεια, εξηγήσαμε στους μαθητές την πορεία που θα έπρεπε να ακολουθήσουν 
για να φτάσουν στο χώρο κάθε δραστηριότητας και αφού την ολοκληρώσουν, πως θα 
ανακαλύψουν τον επόμενο σταθμό τους. Ο επιβλέπων εκπαιδευτικός ήταν αυτός που έδινε 
στους μαθητές έναν φάκελο με την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, ο οποίος 
«ξεκλείδωνε» την επόμενη δραστηριότητα.  

Η έκβαση της κάθε δραστηριότητας αξιολογήθηκε με «Άριστα» τα 10 αστεράκια εφόσον 
ολοκληρώθηκε πλήρως και με λιγότερα ανάλογα με το βαθμό υλοποίησης της. Η 
βαθμολογία δεν θα κοινοποιήθηκε στους μαθητές, παρά μόνο κατά την ώρα της συζήτησης 
(φάση ανασκόπησης) στο τέλος της εκδρομής, όπου ανακοινώθηκε και η νικητήρια ομάδα. 
Έπαθλο της νικητήριας ομάδας είναι ένα βιβλίο για κάθε μέλος της ομάδας με δημιουργικές 
επαναληπτικές δραστηριότητες για το καλοκαίρι.  

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται ορισμένες από δραστηριότητες που θα μπορούσαν να  
αποτελέσουν τις επιμέρους αποστολές που θα πρέπει να ολοκληρώσει η κάθε ομάδα 
μαθητών προκειμένου να ανακηρυχτεί νικήτρια του παιγνιδιού. Οι δραστηριότητες αυτές 
θα γίνουν με διαφορετική σειρά για την κάθε ομάδα, ώστε η δράση της μιας να μην 
επηρεάζει τις άλλες.  

 
3.2 Σχεδιασμός Δραστηριοτήτων 
1η Δραστηριότητα: «Φτιάχνουμε ένα σιντριβάνι;» Για τη δραστηριότητα αυτή η κάθε 
ομάδα μαθητών και ο επιβλέπων εκπαιδευτικός τους κατευθύνονται προς μια μικρή 
κυκλική πλατεία που υπάρχει στον χώρο του πάρκου, ένα μέρος της οποίας περιβάλλεται 
από ένα χαμηλό τείχος. Οι μαθητές καλούνται, να λύσουν ένα πρόβλημα μέσα από το 
οποίο θα προσπαθήσουν να μετατρέψουν αυτήν την πλατεία σε ένα σιντριβάνι. 
Πρόβλημα: Η διεύθυνση του πάρκου αποφάσισε να μετατρέψει αυτή την πλατεία σε ένα 
σιντριβάνι. Όπως βλέπετε, ένα μέρος του τείχους είναι ήδη κτισμένο.  
• Πόσα μέτρα θα είναι το μήκος του τείχους που υπολείπεται, ώστε να ολοκληρωθεί το 

κυκλικό σιντριβάνι;  
• Ποιος θα είναι ο όγκος του νερού που θα περιέχει;  
• Ο μηχανισμός που θα τοποθετήσουμε στο σιντριβάνι το γεμίζει με ταχύτητα 8 λίτρα το 

κάθε λεπτό. Πόσος χρόνος απαιτείται για να γεμίσει το σιντριβάνι για πρώτη φορά; 
Στόχοι: Οι μαθητές να ανακαλέσουν στη μνήμη τους τους τρόπους εύρεσης των στοιχείων 
του κύκλου, καθώς και τους όγκους των στερεών. 
Χρονική διάρκεια: μέχρι 30’  
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Υλικά: για τη δραστηριότητα αυτή, οι μαθητές θα πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με: μέτρο, 
μολύβια, το φύλλο της δραστηριότητας, όπου οι μαθητές θα καταγράψουν τις μετρήσεις 
τους. 
Μαθηματικές έννοιες: μέτρηση, διάμετρος, ακτίνα, περιφέρεια κύκλου, πράξεις με 
δεκαδικούς αριθμούς, επίλυση εξισώσεων, μετατροπές μονάδων, όγκος κυλίνδρου. 
Διεξαγωγή της δραστηριότητας: Φτάνοντας στο χώρο διεξαγωγής της δραστηριότητας, ο 
εκπαιδευτικός χορηγεί στους μαθητές ένα φάκελο μέσα στον οποίο αναγράφεται το 
πρόβλημα που θα πρέπει να λύσουν, όπως αυτό παρουσιάζεται παραπάνω και ορίζει ως 
μέγιστο χρονικό όριο τα 30 λεπτά. 
Οι μαθητές εργάζονται ομαδικά και καθένας τους συμβάλλει ανάλογα με τις δυνατότητες 
του. Αρχικά, οι μαθητές θα πρέπει να μετρήσουν τη διάμετρο της κυκλική πλατείας με το 
μέτρο τους, ώστε χρησιμοποιώντας τους τύπους για τη μέτρηση του κύκλου, να 
υπολογίσουν το συνολικό μήκος που θα έχει το τείχος γύρω από το σιντριβάνι. Το κέντρο 
του κύκλου ορίζεται από τον εκπαιδευτικό. 
Στη συνέχεια, θα πρέπει να μετρήσουν με το μέτρο το μήκος του τείχους που ήδη υπάρχει 
και αφαιρώντας από το ολικό, να υπολογίσουν εκείνο που υπολείπεται. 
Μετρώντας το ύψος του τείχους, θα είναι σε θέση να υπολογίσουν τον όγκο από το 
σιντριβάνι, άρα και τον όγκο του νερού που απαιτείται για να γεμίσει. 
Τέλος, οι μαθητές θα πρέπει να θυμούνται πως μετατρέπουμε λίτρα σε κυβικά μέτρα, την 
ισότητα δηλαδή 1κ.μ.=1000λ, ώστε να σχηματίσουν την εξίσωση που δείχνει το χρόνο που 
απαιτείται για να γεμίσει το σιντριβάνι.  
Σε όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας, οι μαθητές θα πρέπει να περιγράφουν τις 
ενέργειές τους στο φύλλο της δραστηριότητας και να καταγράφουν τα στοιχεία που θα 
βρουν. 
2η Δραστηριότητα: «Ανακαλύπτοντας το π»: Η δραστηριότητα αυτή θα πραγματοποιηθεί 
στο μικρό αμφιθέατρο που διαθέτει το πάρκο. Το αμφιθέατρο έχει κυκλικό σχήμα. Την 
ιδιότητα του αυτή θα αξιοποιήσουμε προκειμένου οι μαθητές να κατανοήσουν εμπειρικά 
ότι ο αριθμός π αποτελεί μία παγκόσμια σταθερά και ισούται με 3,14.  
Πρόβλημα: Το αμφιθέατρο στο οποίο βρισκόμαστε έχει κυκλικό σχήμα.  
• Υπολογίστε την περιφέρειά του κύκλου χρησιμοποιώντας τη μεζούρα. 
• Στη συνέχεια υπολογίστε την διάμετρο του κύκλου χρησιμοποιώντας τη μεζούρα. 
• Διαιρέστε την περιφέρεια με την διάμετρο. 
• Ποιος αριθμός προκύπτει; 

Στόχοι: Οι μαθητές να κατανοήσουν εμπειρικά τη σταθερά π και να συνδέσουν τη σταθερά 
π με τα στοιχεία του κύκλου. 
Χρονική διάρκεια:  μέχρι 20’ 
Υλικά:  για τη δραστηριότητα αυτή, οι μαθητές θα πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με μέτρο, 
μεζούρα, μολύβια, το φύλλο της δραστηριότητας, όπου οι μαθητές θα καταγράψουν τις 
μετρήσεις τους. 
Μαθηματικές έννοιες: διάμετρος, περιφέρεια κύκλου, πράξεις με δεκαδικούς αριθμούς, π, 
επίλυση εξισώσεων, στρογγυλοποίηση. 
Διεξαγωγή της δραστηριότητας: Με την άφιξή τους στο χώρο της δραστηριότητας, οι 
μαθητές πληροφορούνται από τον εκπαιδευτικό σχετικά με την αποστολή τους και 
ορίζονται ως μέγιστος χρόνος υλοποίησης τα 20 λεπτά. 
Οι μαθητές θα πρέπει στη συνέχεια να υπολογίσουν την περιφέρεια του κύκλου. Αυτό θα 
γίνει με εμπειρικό τρόπο, χρησιμοποιώντας τη μεζούρα και η μέτρηση αυτή καταγράφεται 
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στο φύλλο της δραστηριότητας. Στη συνέχεια, οι μαθητές υπολογίζουν με τον ίδιο τρόπο τη 
διάμετρο του κύκλου (το κέντρο του κύκλου έχει οριστεί από τον εκπαιδευτικό). 
Στη συνέχεια οι μαθητές χρησιμοποιούν τον τύπο εύρεσης της περιφέρειας του κύκλου και 
αντικαθιστούν στον τύπο αυτό τα δεδομένα τους, τα οποία είναι η περιφέρεια και η ακτίνα 
του κύκλου και θα λύσουν έτσι την εξίσωση με άγνωστο το π. Το αποτέλεσμα θα είναι κάτι 
κοντά στο 3,14, το οποίο στρογγυλοποιούμε και το σημειώνουμε ως 3,14. Στη συνέχεια, 
ζητάμε από τους μαθητές να δουν το φύλλο εργασίας τους από την δραστηριότητα 1 με το 
σιντριβάνι και να κάνουν ακριβώς την ίδια διαδικασία, δηλαδή να λύσουν την εξίσωση με 
δεδομένα την περιφέρεια και την διάμετρο της κυκλικής πλατείας και άγνωστο το π. Οι 
μαθητές, θα έχουν ως αποτέλεσμα κάτι κοντά στο 3,14 το οποίο θα σημειώσουν ως 3,14 με 
τη στρογγυλοποίηση. Επομένως, οι μαθητές θα συνειδητοποιήσουν πως το π αποτελεί μια 
παγκόσμια σταθερά. 
3η δραστηριότητα: «Οι μικροί δασολόγοι»: Το πάρκο στο οποίο θα διεξαχθούν όλες οι 
δραστηριότητες είναι κατάφυτο από ένα σημαντικά μεγάλο αριθμό δέντρων. Τα δέντρα, 
λοιπόν, που υπάρχουν στο Γιαννιώτικο Σαλόνι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε διάφορες 
δραστηριότητες για παιδιά. 
Μια τέτοια δραστηριότητα θα μπορούσε να είναι και η παρακάτω, κατά την οποία οι 
μαθητές θα πρέπει να πάρουν το ρόλο του δασολόγου για να μελετήσουν ένα αριθμό 
δέντρων, που τους έχει ζητηθεί. 
Πρόβλημα: Φανταστείτε ότι είστε δασολόγοι. Εντοπίστε τα δέντρα με το καρτελάκι που έχει 
το χρώμα της ομάδας σας και προσπαθήστε να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: 

 
Πίνακας 1. Πίνακας προς συμπλήρωση – 3η Δραστηριότητα 

 Περιφέρεια 
κορμού 

Ακτίνα Διάμετρος Εμβαδό Ηλικία 

Δέντρο 1      
Δέντρο 2      
Δέντρο 3      
Δέντρο 4      
Δέντρο 5      
 
Στόχοι: Οι μαθητές να εξασκηθούν στην εύρεση της περιφέρειας και του εμβαδού του 
κύκλου και να κατανοήσουν την έννοια του μέσου όρου. 
Χρονική διάρκεια:  μέχρι 30’ 
Υλικά: για τη δραστηριότητα αυτή, οι μαθητές θα πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με 
μεζούρες, μολύβια, καρτέλες με αριθμούς που θα χρησιμοποιηθούν για την επιλογή των 
δέντρων εκείνων που θα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές για να συλλέξουν τα στοιχεία τους, 
φύλλα εξερεύνησης που θα περιέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τα δέντρα του 
πάρκου αλλά και τις σχέσεις μεταξύ των στοιχείων του κύκλου, πίνακες καταγραφής 
δεδομένων, όπου οι μαθητές θα καταγράψουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων τους και 
τα συμπεράσματα, στα οποία θα καταλήξουν. 
Μαθηματικές έννοιες: περιφέρεια κύκλου, διάμετρος, πράξεις με δεκαδικούς αριθμούς, 
μέσος όρος, επίλυση εξίσωσης, συμπλήρωση πίνακα. 
Διεξαγωγή της δραστηριότητας: Ο εκπαιδευτικός επιλέγει τα δέντρα, τα οποία θα 
αποτελέσουν το αντικείμενο μελέτης για τις ομάδες. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να 
μελετήσει 5 με 6 δέντρα, τα οποία ανήκουν το πολύ σε 2 διαφορετικά είδη και τα 
οριοθετούν με αριθμημένα καρτελάκια που έχουν το χρώμα της ομάδας τους. Η επιλογή 
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των δέντρων από τον εκπαιδευτικό συμβάλλει στον περιορισμό των μαθητών σε 
συγκεκριμένο χώρο μέσα στο πάρκο, για την καλύτερη επίβλεψή τους από αυτόν και την 
αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων. 
Η ομάδα εντοπίζει τα δέντρα της και ξεκινά τις μετρήσεις, ώστε να συμπληρώσει τον 
πίνακα. Οι μαθητές εργάζονται ομαδικά για να συμπληρώσουν τον πίνακα και 
αναλαμβάνουν ρόλους μέσα στην ομάδα που ανταποκρίνονται στις ατομικές τους 
δυνατότητες. Επιπλέον, οι μαθητές καλούνται να εξάγουν και ορισμένα συμπεράσματα που 
αφορούν την ηλικία των δέντρων και να εντοπίσουν το πιο ηλικιωμένο και το πιο νεαρό 
δέντρο της ομάδας τους.  
4η δραστηριότητα: «Έκθεση Φωτογραφίας» Πρόβλημα: Στη γιορτή μας στο τέλος της 
σχολικής χρονιάς θα κάνουμε μία έκθεση φωτογραφίας. Το θέμα μας είναι η συμμετρία! 
Θέλουμε να βγάλουμε φωτογραφίες, οι οποίες θα παρουσιάζουν συμμετρία ως προς 
κάποιον άξονα. Σε κάθε μας βήμα στο πάρκο θα πρέπει να έχουμε το νου μας και να 
φωτογραφίσουμε οτιδήποτε βρούμε και είμαστε βέβαιοι πως παρουσιάζει συμμετρία ως 
προς κάποιον άξονα. 
Στόχος: Οι μαθητές να εξασκηθούν βιωματικά με την έννοια της συμμετρίας και τους 
άξονες της. 
Χρονική διάρκεια:  έως 20 λεπτά 
Υλικά: για τη δραστηριότητα αυτή, οι μαθητές θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν μια 
φωτογραφική μηχανή, την οποία τους παρέχει ο επιβλέπων εκπαιδευτικός. 
Μαθηματικές έννοιες: συμμετρία, άξονας συμμετρίας. 
Διεξαγωγή της δραστηριότητας: Οι μαθητές καλούνται να περιπλανηθούν στο πάρκο υπό 
την επίβλεψη του εκπαιδευτικού. Καλούνται να φωτογραφίσουν οτιδήποτε δουν να είναι 
συμμετρικό ως προς κάποιον άξονα. Δέκα αστεράκια θα πάρει η ομάδα που θα 
συγκεντρώσει τις περισσότερες φωτογραφίες που παρουσιάζουν συμμετρία. 
5η δραστηριότητα: «Ζεστό ή κρύο;» Η δραστηριότητα αυτή λαμβάνει χώρα στο χώρο της 
παιδική χαράς του πάρκου. Τα παιδιά καλούνται να εντοπίσουν ένα κομμάτι σχοινί που 
είναι κρυμμένο στο χώρο. 
Πρόβλημα: Βρείτε όσο πιο γρήγορα μπορείτε το σχοινί που είναι κρυμμένο. Ακολουθήστε 
τις οδηγίες του συμμαθητή σας σύμφωνα με τα παρακάτω: 
ΠΟΛΥ ΚΡΥΟ – ΛΙΓΟ ΚΡΥΟ – ΜΕΤΡΙΟ - ΛΙΓΟ ΖΕΣΤΟ - ΠΟΛΥ ΖΕΣΤΟ 
Όταν φτάσετε πολύ κοντά στο αντικείμενο, τότε η οδηγία που θα λάβετε από το συμμαθητή  
σας θα είναι ΠΟΛΥ ΖΕΣΤΟ, ενώ όταν θα ακούσετε την οδηγία έξω από το ΠΟΛΥ ΚΡΥΟ θα 
αποκλειστείτε από τη δραστηριότητα. Κάθε φορά θα μπορείτε να μετακινήστε κατά τρία 
βήματα προς την κατεύθυνση που θέλετε και στη συνέχεια θα λάβετε την οδηγία του 
συμμαθητή σας. 
Στόχοι: Οι μαθητές να αναπτύξουν τη χωρική τους νοημοσύνη, να ακολουθούν οδηγίες, να 
κατανοούν αποστάσεις. 
Χρονική διάρκεια: 10’  
Υλικά:  σχοινί 
Μαθηματικές έννοιες: απόσταση, έννοια χώρου 
Διεξαγωγή της δραστηριότητας: Αρχικά, ο εκπαιδευτικός με τη βοήθεια ενός μαθητή, 
κρύβουν το σχοινί σε ένα σημείο της παιδικής χαράς. Έπειτα, ο μαθητής-βοηθός καλείτε να 
καθοδηγήσει τους συμμαθητές του στο σημείο, δίνοντάς τους τις οδηγίες, όπως 
περιγράφηκαν παραπάνω.  
Κάθε χρωματική περιοχή θα πρέπει να αντιστοιχεί σε δυο μέτρα περίπου, οπότε: 
ΠΟΛΥ ΚΡΥΟ (10μ. περίπου από το στόχο) 
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ΛΙΓΟ ΚΡΥΟ (8μ. περίπου από το στόχο) 
ΜΕΤΡΙΟ (6μ. περίπου από το στόχο) 
ΛΙΓΟ ΖΕΣΤΟ (4μ. περίπου από το στόχο) 
ΠΟΛΥ ΖΕΣΤΟ (2μ. περίπου από το στόχο) 
Ο κάθε μαθητής έχει το δικαίωμα να κάνει 3 βήματα κάθε φορά και στη συνέχεια να λάβει 
μια καινούρια οδηγία. Όποιος μαθητής περάσει έξω από τη μπλε περιοχή, αποκλείεται από 
τη δραστηριότητα. 
Ο εκπαιδευτικός με την εύρεση του σχοινιού καταγράφει το χρόνο που χρειάστηκε η ομάδα 
για να ολοκληρώσει. Η ομάδα με τον μικρότερο χρόνο θα λάβει τα 10 αστεράκια στη φάση 
της ανασκόπησης. 
6η δραστηριότητα: «Με κλειστά μάτια!» Πρόβλημα: Οι μαθητές καλούνται να 
σχηματίσουν ένα τετράγωνο με σχοινί, έχοντας τα μάτια τους κλειστά. 
Στόχοι: Οι μαθητές να έρθουν βιωματικά σε επαφή με τα γεωμετρικά σχήματα, να 
αναπτύξουν την ικανότητά τους για συνεργασία. 
Χρονική διάρκεια:  20 λεπτά. 
Υλικά: σχοινί, τέσσερα μαντίλια. 
Μαθηματικές έννοιες: Γεωμετρία, τετράγωνο, ορθή γωνία, ίσες πλευρές. 
Διεξαγωγή της δραστηριότητας: Η δραστηριότητα αυτή στοχεύει στη βιωματική εξοικείωση 
των μαθητών με το σχήμα του τετραγώνου. Πιο συγκεκριμένα, οι τέσσερις από τους πέντε 
μαθητές με κλειστά πλέον μάτια καλούνται να χρησιμοποιήσουν το σχοινί που βρήκαν στην 
αμέσως προηγούμενη δραστηριότητα και να φτιάξουν ένα τετράγωνο. Καθένας από αυτούς 
πρέπει να κρατάει το σχοινί σε μία γωνία του τετραγώνου και ο τέταρτος ενώνει τις δύο 
άκρες του σκοινιού. Οι μαθητές μπορούν να σκεφτούν διάφορους τρόπους για να φτιάξουν 
ένα τετράγωνο. Ένας εύκολος τρόπος είναι να διπλώσουν το σχοινί στα δύο και στη 
συνέχεια στα τέσσερα για να έχουν έτσι το μήκος της πλευράς του τετραγώνου. Εάν το 
τετράγωνο είναι σωστό τότε παίρνουν 10 αστεράκια, ενώ αν το σχήμα που θα 
ακουμπήσουν στο έδαφος δεν έχει τις ιδιότητες του τετραγώνου και για παράδειγμα δεν 
έχει τέσσερις ίσες πλευρές αλλά θυμίζει ορθογώνιο παραλληλόγραμμο παίρνουν 7 
αστεράκια. Αν δεν έχει ορθές γωνίες και μοιάζει με ρόμβο 5 αστεράκια, αν δεν θυμίζει 
παραλληλόγραμμο σχήμα παίρνουν 3 αστεράκια για την προσπάθειά τους. 
7η δραστηριότητα: «Ζωγραφίζω τη φύση» Πρόβλημα: Οι μαθητές καλούνται να 
σχηματίσουν γεωμετρικά σχήματα που τους περιγράφουν οι συμμαθητές τους στο έδαφος, 
είτε στο χώμα είτε στο χαλίκι. 
Στόχοι: Οι μαθητές να αναπτύξουν τη χωρική τους νοημοσύνη, να εξασκήσουν τη γλωσσική 
τους ικανότητα, να εξασκηθούν στη λήψη και εκτέλεση οδηγιών. 
Χρονική διάρκεια:  10 λεπτά 
Υλικά: κλαδιά, χαρτιά με σχήματα 
Μαθηματικές έννοιες: Γεωμετρία, τετράγωνο, ορθή γωνία, ίσες πλευρές, παράλληλες 
πλευρές, κάθετες πλευρές, κύκλος, τρίγωνο, ορθογώνιο. 
Διεξαγωγή της δραστηριότητας: Ο επιβλέπων εκπαιδευτικός εξηγεί στους μαθητές πως 
έχουν 10’ λεπτά για να φέρουν εις πέρας αυτή τη δραστηριότητα και πως στη 
δραστηριότητα αυτή θα συμμετέχουν οι τρεις από τους πέντε μαθητές της ομάδας. Δίνει σε 
έναν μαθητή ένα φυλλάδιο με σχήματα, τα οποία καλείται να τα περιγράψει στους άλλους 
δυο οι οποίοι κοιτούν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Όσα περισσότερα σχήματα προλάβει 
να σχηματίσει σωστά η ομάδα τόσο καλύτερα. Όλα τα σχήματα είναι πέντε και κάθε σχήμα 
τους δίνει 2 αστεράκια. Ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που δίνει στο μαθητή που περιγράφει 
ένα φύλλο με τα σχήματα όπως το παρακάτω:  
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 8η δραστηριότητα: «Προγραμματίζομαι!» Πρόβλημα: Ξεκίνησε από το σημείο που έχουμε 
βάλει σημάδι, κλείσε τα μάτια σου με το μαντίλι και μετακινήσου τόσα βήματα όσα θα σου 
πει ο εκπαιδευτικός. Ο συμμαθητής σου θα σε στρίβει κάθε φορά που ζητείται από τον 
εκπαιδευτικό. 
Στόχοι: Οι μαθητές να ανακαλέσουν στη μνήμη τους τις βασικές έννοιες του 
προγραμματισμού που ήδη γνωρίζουν, να εξασκηθούν βιωματικά πάνω στον 
προγραμματισμό. 
Χρονική διάρκεια: 5 λεπτά 
Υλικά: μαντίλι 
Μαθηματικές έννοιες: τετράγωνο, ορθή γωνία, μέτρηση 
Διεξαγωγή της δραστηριότητας: Στη δραστηριότητα αυτή συμμετέχουν οι δύο μαθητές που 
δε συμμετείχαν στην προηγούμενη δραστηριότητα (Ζωγραφίζοντας τη φύση). Αρχικά, ο 
μαθητής στέκεται πάνω στο σημείο που έχει οριστεί από τον εκπαιδευτικό και στο οποίο ο 
τελευταίος ζωγραφίζει ένα σημάδι. Ο μαθητής κλείνει τα μάτια του με ένα μαντίλι και ο 
εκπαιδευτικός του δίνει την «εντολή»: “κινήσου 10 βήματα μπροστά!”. Στη συνέχεια, 
ζητείται από τον συμμαθητή του να τον στρίψει 90 μοίρες μετά λέει και πάλι στο μαθητή να 
προχωρήσει άλλα 10 βήματα και να τον στρίψει ο συμμαθητής του. Η διαδικασία αυτή 
επαναλαμβάνεται άλλη μια φορά και εάν ο μαθητής ακολούθησε σωστά τις εντολές θα 
πρέπει να έχει φτάσει και πάλι στο σημείο από το οποίο ξεκίνησε, αφού σχεδίασε ένα 
τετράγωνο όπως ακριβώς γνωρίζει να το προγραμματίζει για να σχεδιαστεί με τη γλώσσα 
προγραμματισμού Logo (microworlds, Easy Logo) στο μάθημα της Πληροφορικής. Τα 
αστεράκια που θα πάρουν οι μαθητές εξαρτώνται από το πόσο κοντά έφτασε ο μαθητής 
που κινείται στο αρχικό σημείο. 
9η δραστηριότητα: «Στο γήπεδο με παρέα ένα ρομπότ» Πρόβλημα: Μετρήστε τις πλευρές 
του γηπέδου του τένις με δύο τρόπους: Τη μικρή πλευρά (πλάτος) με το bee-bot και τη 
μεγάλη πλευρά(μήκος) με την μεγάλη μεζούρα. 
Στόχοι: Οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με ένα εκπαιδευτικό ρομπότ και να μάθουν να το 
προγραμματίζουν, να ανακαλέσουν στη μνήμη τους και να εξασκηθούν στις έννοιες 
περίμετρος, εμβαδό, ποσοστό, αναλογία. 
Χρονική διάρκεια:  20 λεπτά. 
Υλικά: μεζούρες, bee-bot, χαρτιά σημειώσεων. 
Μαθηματικές έννοιες: εμβαδόν, περίμετρος, μήκος, αναλογία, ποσοστό, υποδιαιρέσεις, 
πολλαπλάσια του μέτρου, 
Bee-bot: To bee-bot είναι ένα προγραμματιζόμενο παιχνίδι. Η λειτουργία του βασίζεται σε 
αρχές προγραμματισμού της γλώσσας Logo. Οι μαθητές μπορούν να προγραμματίσουν το 
bee-bot (ρομποτάκι – μέλισσα) δίνοντάς του τις εντολές: μπροστά, πίσω, δεξιά και 
αριστερά.  

 
Εικόνα 1. Το bee-bot 
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Διεξαγωγή της δραστηριότητας: Αρχικά, θα μετρήσουν το πλάτος του γηπέδου 
προγραμματίζοντας το ρομπότ bee-bot να μετακινηθεί πολλά βήματα για να φτάσει από τη 
μία άκρη της πλευράς στην άλλη. Οι μαθητές πρέπει να προσέξουν να μετράνε κάθε βήμα 
για να δουν πόσα βήματα χρειάστηκε συνολικά το bee-bot για να φτάσει από τη μία άκρη 
της πλευράς του γηπέδου στην άλλη. Έχοντας γνώση πως κάθε βήμα του bee-bot είναι 15 
εκατοστά καλούνται να πολλαπλασιάσουν τον αριθμό των βημάτων με το μήκος κάθε 
βήματος, ώστε να βρουν το συνολικό μήκος της πλευράς. Στη συνέχεια, μετράνε την 
συνολική περίμετρο του γηπέδου και τέλος το εμβαδόν του.  
Ένας μαθητής καλείται να σταθεί μπροστά από το πλέγμα που περιβάλλει το γήπεδο και οι 
υπόλοιποι τέσσερις μαθητές στέκονται αρκετά μέτρα μακριά και προσπαθούν νοητικά να 
υπολογίσουν την αναλογία (ύψος μαθητή) / (ύψος πλέγματος), για να υπολογίσουν έτσι με 
βάση το ύψος του συμμαθητή τους, το ύψος του πλέγματος. Ο εκπαιδευτικός στη φάση 
αυτή τους παροτρύνει να εκφράσουν την άποψή τους για το λόγο ύπαρξης ενός αρκετά 
ψηλού πλέγματος γύρω από το γήπεδο. 
Ο εκπαιδευτικός ενημερώνει στη συνέχεια τους μαθητές σχετικά με τις επίσημες διαστάσεις 
ενός γηπέδου τέννις είναι περίπου 24 x 11 μέτρα και τους ζητά να ελέγξουν κατά πόσον οι 
διαστάσεις του συγκεκριμένου γηπέδου πλησιάζει τις επίσημες. 
Τέλος, οι μαθητές ενημερώνονται από τον εκπαιδευτικό πως το Γιαννιώτικο Σαλόνι έχει 
συνολικά 270 στρέμματα, δηλαδή 270.000 τετραγωνικά μέτρα και καλούνται να 
υπολογίσουν τι μέρος του πάρκου καλύπτουν τα οκτώ γήπεδα τέννις που υπάρχουν 
(θεωρούμε πως όλα τα γήπεδα έχουν τις ίδιες διαστάσεις και μετράμε μόνο τον αγωνιστικό 
χώρο και όχι αυτόν που παρεμβάλλεται μεταξύ τους. 
  
3.3 Προτάσεις για φάση ανασκόπησης 
Την επόμενη ημέρα με την επιστροφή των μαθητών στη σχολική τάξη προτείνεται μία φάση 
ανασκόπησης στην τάξη, η οποία έπεται της επίσκεψης στο πάρκο. Στη φάση αυτή, 
προτείνεται οι μαθητές να αξιοποιήσουν τις πληροφορίες, τις οποίες έχουν συγκεντρώσει 
από τα φυλλάδια των δύο πρώτων δραστηριοτήτων και να σχεδιάσουν σε χαρτί το κυκλικό 
μέρος του αμφιθεάτρου και την κυκλική πλατεία με κλίμακα 1:100. Εκτός των άλλων, 
έχουμε πει στους μαθητές την προηγούμενη ημέρα να μετρήσουν το μήκος του 
ευθύγραμμου μονοπατιού που ενώνει το αμφιθέατρο με την κυκλική πλατεία και τους 
ζητάμε να αναπαραστήσουν και αυτό στο χαρτί χρησιμοποιώντας την ίδια κλίμακα.  
Εκτός των άλλων στη φάση ανασκόπησης, οι μαθητές μπορούν να ορίσουν στην αυλή του 
σχολείου ένα σημείο ως κέντρο και να κόψουν ένα σχοινί με την πραγματικού μήκους 
ακτίνα της κυκλικής πλατείας. Ένας μαθητής κρατάει στο κέντρο του κύκλου τη μία μεριά 
του σκοινιού και με την άλλη μεριά να γυρίσει γύρω-γύρω ένας άλλος μαθητής και να 
χαράζει με κιμωλία τον κύκλο. Έτσι, θα αναπαραστήσουν την κυκλική πλατεία στην αυλή 
του σχολείου τους. Το ίδιο ακριβώς μπορούν να κάνουν με το κυκλικό μέρος του 
αμφιθεάτρου και μάλιστα να το σχηματίσουν στην κατάλληλη απόσταση αναπαριστώντας 
έτσι και το μονοπάτι που τα ενώνει. 
 
Συμπεράσματα 
Συμπερασματικά, το παρόν πρόγραμμα προσαρμόζει τις υπό διδασκαλία έννοιες των 
Μαθηματικών στα ενδιαφέροντα των μαθητών αλλά και δημιουργεί νέα ενδιαφέροντα για 
τους μαθητές μέσα από τη βιωματική μάθηση. Επιπρόσθετα, η διαφοροποιήμενη 
διδασκαλία που παρέχεται ανταποκρίνεται στα διαφορετικά προφίλ μάθησης των 
μαθητών. Μέσω της βιωματικής μάθησης οι μαθητές έρχονται σε άμεση επαφή με το 
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αντικείμενο μάθησης και επιτυγχάνεται η ενεργός συμμετοχή αυτών στη μαθησιακή 
διαδικασία. Οι μαθητές δουλεύουν σε ομάδες, επικοινωνούν τα βιώματά τους, 
επεξεργάζονται από κοινού τις αντιδράσεις τους, θέτουν τους δικούς τους στόχους, 
εκφράζονται και δημιουργούν. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός πως οι μαθητές 
μαθαίνουν να προβληματίζονται και να αναρωτιούνται για την εμπειρία τους και να 
αναπτύσσουν την ικανότητα για κριτικό αναστοχασμό (Δεδούλη, 2002). Μέσω της 
ανακαλυπτικής μεθόδου οι μαθητές ανακαλύπτουν οι ίδιοι τη γνώση και αναπτύσσουν 
τοιουτοτρόπως αυτενέργεια, κριτική ικανότητα και ομαδικό πνεύμα. Τέλος, επιτυγχάνεται η 
διασύνδεση μεταξύ των μαθημάτων των Μαθηματικών και των Περιβαλλοντικών 
Επιστημών στοχεύοντας στη βαθμιαία ενδυνάμωση τη οικολογικής συνείδησης των 
μαθητών. 
 
Βιβλιογραφικές Αναφορές 
Bransford, J.D. (et all). (2000). How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School. 

Waschington: National Academy Press. 
Δεδούλη ,Μ.(2002), Βιωματική Μάθηση- Δυνατότητες αξιοποίησης της στο πλαίσιο της 

Ευέλικτης Ζώνης, στο  Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, τ. 6 (σ.145-159), 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα. 

Hopf, D. (1982). Διαφοροποίηση της σχολικής εργασίας: Παραδοσιακοί και σύγχρονοι 
τρόποι οργάνωσης της διδασκαλίας (μτφρ). Βασιλική Δεληγιάννη-Κουιμτζή), 
Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. 

Gardner H. (1992), Multiple intelligences: the theory in practice, New York: Basic Books. 
Κολέζα, Ε. (2009). Θεωρία και Πράξη στη Διδασκαλία των Μαθηματικών, Αθήνα: Τόπος 
Ματσαγγούρας, Η. (2005). Θεωρία της διδασκαλίας: Η προσωπική θεωρία ως πλαίσιο 

στοχαστικοκριτικής ανάλυσης, Αθήνα: Gutenberg. 
Sternberg, R.J. (1997). Thinking Styles. Cambridge University Press, New York.  
Tomlinson, C.A. & Allan, S. D. (2000). Leadership for differentiating schools and classrooms. 

VA: ASCD, Alexandria. 
Tomlinson, C. (2003). Differentiation of Instruction in the elementary grades. ERIC Digest. 
Tomlinson, C. (2001). How to differentiate instruction in mixed ability classrooms (2nd ed.), 

VA: ASCD, Alexandria. 
Tomlinson, C. (1999). The Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All Learners, 

VA: ASCD, Alexandria. 
Tomlinson, C. A. (1997). Differentiating instruction: Facilitator’s guide, VA: ASCD, Alexandria. 
Τριλίβα, Σ. & Αναγνωστοπούλου, Τ. (2008). Βιωματική μάθηση: Ένας πρακτικός οδηγός για 

εκπαιδευτικούς και ψυχολόγους. Αθήνα: Τόπος. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Προγράμματα Σπουδών - Σχολικά εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον» 
 

363 
 

Παράρτημα 
 

 
Εικόνα 2. Οι χώροι του πάρκου, όπου λαμβάνουν χώρα οι δραστηριότητες 

 
Μια προτεινόμενη σειρά διεξαγωγής των δραστηριοτήτων, ώστε να μην συμπίπτουν και 
δυσχεραίνουν τη δράση των ομάδων παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα, όπου φαίνεται 
η σειρά των δραστηριοτήτων και η διάρκειά τους(έστω ότι η τάξη είναι χωρισμένη σε τρεις 
ομάδες των πέντε μαθητών): 
 

Πίνακας 2. Προτεινόμενη σειρά διεξαγωγής των δραστηριοτήτων 
 ΟΜΑΔΑ 1 ΟΜΑΔΑ 2 ΟΜΑΔΑ 3 
50’ 1 (30’) 

2 (20’) 
5 (5’) 
6 (10’) 
7 (10’) 
8 (5’) 
9 (20’) 

3 (30’) 
4 (20’) 

50’ 3 (30’) 
4 (20’) 

1 (30’) 
2 (20’) 

5 (5’) 
6 (10’) 
7 (10’) 
8 (5’) 
9 (20’) 

50’ 5 (5’) 
6 (10’) 
7 (10’) 
8 (5’) 
9 (20’) 

3 (30’) 
4 (20’) 

1 (30’) 
2 (20’) 
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Η Διαπολιτισμική διάσταση στο περιεχόμενο των κειμένων στα 
διδακτικά εγχειρίδια της Γλώσσας και του Ανθολογίου της Ε΄ & Στ΄ 

τάξης Δημοτικού σχολείου 
 

Δρ Αθανάσιος Γιαννίκας 
Σχολικός Σύμβουλος 

athangiannikas@gmail.com 
 

Δρ Νικόλαος Αλεξόπουλος 
 Εκπ/κός ΠΕ-70  

nkalex@primedu.uoa.gr 
 
 

Περίληψη 
Τα περισσότερα από τα διδασκόμενα μαθήματα των σχολικών προγραμμάτων μπορούν αναμφισβήτητα να 
συμβάλουν σε μία εκπαιδευτική διαδικασία που στοχεύει στο σεβασμό και την αποδοχή της 
διαφορετικότητας, στην υπέρβαση των στερεοτύπων και προκαταλήψεων, στην αλληλεγγύη και την 
αμφίδρομη επικοινωνία. Συγκεκριμένα, ιδιαίτερο ρόλο διαδραματίζει το μάθημα της γλώσσας, αφού σ’ αυτό 
κυρίως, απεικονίζονται τα ήθη, τα προβλήματα, οι ιδέες και τα συναισθήματα, ή με άλλα λόγια το πολιτισμικό 
κεφάλαιο των ανθρώπων με τις διαφορές, τις ομοιότητες, τις συγκρούσεις και τις αντιπαραθέσεις, αλλά και τα 
σημεία σύγκλισης. Για την καταγραφή πτυχών της διαπολιτισμικότητας στα διδακτικά εγχειρίδια της Γλώσσας 
και του Ανθολογίου της Ε΄ και Στ΄ τάξης Δημοτικού σχολείου, αξιοποιήθηκαν κατάλληλα ερευνητικά 
ερωτήματα, τα οποία αποτέλεσαν τα κριτήρια ελέγχου των κειμένων για την ανίχνευση, καταγραφή και 
αποτύπωση της διαπολιτισμικότητας. Επιπροσθέτως από την ερευνητική ανάλυση των κειμένων που 
υλοποιήθηκε με τη μέθοδο της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου και με την αξιοποίηση των αντίστοιχων 
κριτηρίων ελέγχου των κειμένων για την αποτύπωση και καταγραφή της διαπολιτισμικότητας, παρουσιάζεται 
το σύστημα της αντίστοιχης κατηγοριοποίησης που προέκυψε, παραθέτοντας παράλληλα τις πηγές των 
κειμενικών διαπολιτισμικών καταγραφών από τα αντίστοιχα διδακτικά εγχειρίδια. Στο τέλος της παρούσας 
εργασίας, αναπτύσσονται τα γενικά συμπεράσματα και επίσης διατυπώνονται προτάσεις για τον περαιτέρω 
εμπλουτισμό με διαπολιτισμικό περιεχόμενο και προοπτική των κειμένων, τα οποία θα περιλαμβάνονται στα 
μελλοντικά διδακτικά εγχειρίδια της Γλώσσας. 
 
Λέξεις-κλειδιά: Διαπολιτισμικότητα στην εκπαίδευση, διδακτικά εγχειρίδια, ποιοτική ανάλυση περιεχομένου. 
 
1. Εισαγωγή 
Το σύγχρονο σχολείο πρέπει να καλλιεργήσει και να καθοδηγήσει τους μαθητές να 
εμπεδώσουν το αίσθημα του σεβασμού και της αποδοχής των άλλων λαών και πολιτισμών. 
Γι’ αυτό, οι στόχοι και τα περιεχόμενα της διδασκαλίας δεν μπορούν να περιορίζονται στα 
όρια του εθνικού πολιτισμού, αλλά πρέπει να προβάλλονται και να αναπτύσσονται σε 
κατευθύνσεις και ορίζοντες ευρύτερους, που θα περιλαμβάνουν τις κατακτήσεις του 
πολιτισμού, της γνώσης και της ηθικής εξέλιξης όλων των λαών του κόσμου. Επομένως, η 
διαχείριση της ετερότητας εκλαμβάνεται ως ένα εξέχον, κρίσιμο και σύγχρονο πρόβλημα, 
γιατί η ορθή αντιμετώπισή του είναι αναγκαίο να υπερβαίνει τα στενά όρια του κράτους και 
να αποτελεί ουσιαστικό μέλημα της παγκόσμιας κοινωνίας στη βάση της 
διαπολιτισμικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται αδιαμφισβήτητος ο ρόλος του σχολείου ως 
βασικού κοινωνικού θεσμού στην παροχή γνώσεων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την 
οικοδόμηση ενός αξιακού συστήματος, που θα χαρακτηρίζεται από τις θεμελιώδεις και 
πανανθρώπινες αξίες. Κρίνεται λοιπόν αναγκαία η προώθηση της πλήρους κατανόησης του 
‘‘άλλου’’, παράλληλα με τη διεθνή υιοθέτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των 

mailto:athangiannikas@gmail.com
mailto:nkalex@primedu.uoa.gr
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κοινωνικών, φυλετικών, πολιτισμικών και θρησκευτικών ιδιαιτεροτήτων που εκφράζονται 
λόγω της ποικιλομορφίας των ανθρωπίνων όντων. Η γνώση και η κατανόηση των άλλων 
πολιτισμών αποτελεί το μοναδικό αντίδοτο απέναντι στις διαβαθμίσεις του εθνοκεντρισμού 
(Φλουρής/Ιμβρίντελη, 1998). 

Επειδή για την ανίχνευση, καταγραφή και αποτύπωση της διαπολιτισμικότητας σε 
συγκεκριμένα κείμενα, απαιτείται διαδικασία που χρειάζεται οργανωμένη και συστηματική 
εξέταση, επιλέξαμε ως την πλέον ενδεδειγμένη μέθοδο, την ποιοτική ανάλυση 
περιεχομένου (Τσιπλητάρης/Μπαμπάλης, 2006). Επιπλέον, σε κάθε επικοινωνία έχουμε 
έναν πομπό, που απευθύνει ένα μήνυμα σ’ έναν ή περισσότερους αποδέκτες. Η μορφή και 
το περιεχόμενο του μηνύματος έχουν κάποιο φανερό ή άδηλο σκοπό. Με την ανάλυση 
περιεχομένου μπορούν να μελετηθούν τα στοιχεία της επικοινωνίας, τα οποία εκφράζονται 
συνοπτικά με τα εξής ερωτήματα: Ποιος ομιλεί; Τι λέγει; Σε ποιον ομιλεί; Για ποιο σκοπό; 
Πώς το λέει; Ποιο αποτέλεσμα έχει η ομιλία; Επιπλέον, με την ποιοτική ανάλυση 
περιεχομένου, αναλύεται το φανερό (τι λέγεται) και το ‘‘λανθάνον’’ ή ‘‘υφέρπον’’ 
περιεχόμενο (πώς λέγεται;) του κειμένου / περικειμένου (πώς - δίαυλος), που σχετίζεται με 
την εκάστοτε θεματική της έρευνας και γίνεται αντιληπτό μέσω των ‘‘δισταγμών’’, των 
αποσιωπήσεων ή των επαναλήψεων (Μπονίδης, 2004). 
 
2. Θεωρητικό μέρος 
Για την αποτελεσματικότερη επίτευξη του σκοπού της παρούσας ερευνητικής εργασίας, ο 
οποίος είναι η ανίχνευση, η καταγραφή και η αποτύπωση της διαπολιτισμικότητας στα 
διδακτικά εγχειρίδια του γλωσσικού μαθήματος της Ε΄ και Στ΄ τάξης Δημοτικού σχολείου, 
τίθενται τα κάτωθι βασικά ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία θα αποτελέσουν αφενός τα 
κριτήρια ελέγχου των κειμένων για την ανίχνευση, καταγραφή και αποτύπωση της 
διαπολιτισμικότητας στα διδακτικά εγχειρίδια του γλωσσικού μαθήματος της Ε΄ και Στ΄ 
τάξης Δημοτικού σχολείου και αφετέρου τη βάση για την κατηγοριοποίηση κατά την 
αποδελτίωση του ερευνώμενου υλικού: 
• Υπάρχουν άμεσες και έμμεσες αναφορές στη διαπολιτισμικότητα ως ισότιμη και αμοιβαία 
επίδραση πολιτισμών, ως υπέρβαση του μονοπολιτισμού, και ως ειρηνική συνύπαρξη των 
ανθρώπων και των λαών; 
• Υπάρχουν αναφορές και καταγραφές για τη συναδέλφωση και αλληλοκατανόηση των 
λαών, για την οντολογική ομοιότητα και ισότητα όλων των ανθρώπων; Εμφανίζονται 
αναφορές και καταγραφές για τα ατομικά δικαιώματα, όπως αυτά περιγράφονται από τις 
διεθνείς συμβάσεις και τη διαχείριση των παγκόσμιων και κρίσιμων προβλημάτων - 
θεμάτων; 
• Πώς παρουσιάζονται και πώς αξιολογούνται οι ‘‘άλλοι’’ πολιτισμοί;  
• Υπάρχουν αναφορές και καταγραφές για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
κοινωνικών προβλημάτων, όπως του ρατσισμού, των προκαταλήψεων, των στερεοτύπων, 
της ανάπτυξης αισθημάτων κατωτερότητας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της 
ξενοφοβίας;  
• Εντοπίζονται αναφορές και καταγραφές για την κατανόηση του ‘‘άλλου’’ (ενσυναίσθηση) 
σε όλες τις διαστάσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας;  
• Υπάρχουν αναφορές και καταγραφές για τη μετανάστευση, τους πρόσφυγες, την 
υπάρχουσα πολιτισμική ποικιλότητα, την παλιννόστηση; 

Στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες και σε μια εποχή, που ο διαπολιτισμικός 
χαρακτήρας της εκπαίδευσης βρίσκεται στο επίκεντρο του επιστημονικού και 
παιδαγωγικού προβληματισμού, η ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού σχεδιασμού με στόχο την 
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αποδοχή των μαθητών που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα είναι 
απαραίτητος και αναγκαίος. Κατά συνέπεια τα περισσότερα από τα διδασκόμενα μαθήματα 
των σχολικών προγραμμάτων μπορούν47, αναμφισβήτητα, να συμβάλουν σε μία 
εκπαιδευτική διαδικασία που στοχεύει στο σεβασμό και την αποδοχή της 
διαφορετικότητας, στην υπέρβαση στερεοτύπων και προκαταλήψεων, στην αλληλεγγύη και 
την επικοινωνία. Ανάμεσα σ’ αυτά ιδιαίτερο ρόλο παίζει το μάθημα της λογοτεχνίας και της 
γλώσσας. Ας μην παραγνωρίζεται ότι η λογοτεχνία συνδέοντας το γενικό και καθολικό με το 
ειδικό και ατομικό, τις ιδέες με τις εμπειρίες, συλλαμβάνει τον κόσμο στην πολλαπλότητα 
και τη συνθετότητά του (Παπαρούση, Κοντογιάννη, Παπαϊωάννου, 2007). Βασική 
παράμετρος για την επίτευξη των στόχων μιας διαπολιτισμικής εκπαίδευσης αναδεικνύεται 
η λογοτεχνία, η οποία αντανακλά το χρόνο, τις κουλτούρες και τους λαούς με τη ξεχωριστή 
ομορφιά και το πολιτιστικό τους ύφος, λόγω του παιδαγωγικού χαρακτήρα της. Η παιδική 
λογοτεχνική παραγωγή, πραγματευόμενη όλο και περισσότερο θέματα πολυπολιτισμικά 
και οικουμενικά, αποτελεί ένα τόπο πολιτισμικών ανταλλαγών, αποδοχής της 
διαφορετικότητας και συνύπαρξης ανθρώπων που προέρχονται από διαφορετικές 
κουλτούρες (Rochman, 1993). Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενεργούν μέσα από κατάλληλα 
κείμενα, ώστε οι μαθητές να μοιράζονται τις εμπειρίες, τα βιώματα και τις ελπίδες τους με 
στόχο την αποδοχή της ετερότητας. Έτσι αυτοί κατανοούν τους διαφορετικούς πολιτισμούς 
και τις επιδράσεις τους στην καθημερινή ζωή και συνειδητοποιούν την αναγκαιότητα να 
συνυπάρχουν με άλλες κουλτούρες. Συνηθίζουν επίσης να συγχρωτίζονται και να 
συνεργάζονται με συμμαθητές τους από διαφορετικές φυλές, κουλτούρες, θρησκείες, 
αναγνωρίζοντας δεξιότητες και ανάγκες, ενώ συνειδητοποιούν μέσα από τα κείμενα ότι και 
οι άλλοι αισθάνονται, όπως και εκείνοι (Παπαντωνάκης, 2006). Τα κείμενα της γλώσσας και 
της λογοτεχνίας φέρνουν τους μαθητές σε επαφή όχι μόνο με ένα συγκεκριμένο γλωσσικό 
σύστημα αλλά και με την ιστορία, τον πολιτισμό και το λαό, που εκφράζονται μέσα από 
αυτό το σύστημα. Έτσι, κυρίως στο μάθημα της λογοτεχνίας, απεικονίζονται τα ήθη, τα 
προβλήματα, οι ιδέες και τα συναισθήματα, ή με άλλα λόγια το πολιτισμικό κεφάλαιο των 
ανθρώπων με τις διαφορές, τις ομοιότητες, τις συγκρούσεις και τις αντιπαραθέσεις, αλλά 
και τα σημεία σύγκλισης. Κατά συνέπεια η διδασκαλία της λογοτεχνίας μπορεί να 
αποτελέσει εκπαιδευτική πολιτική νομιμοποίησης των πολιτισμών και διαπολιτισμικής 
αγωγής των μαθητών. Δεν μπορεί να κατανοηθεί καμία εθνική λογοτεχνία, αποκομμένη 
από την ιστορία και το συγγραφικό περιβάλλον της εποχής της (Μιχαλοπούλου-Βέικου, 
1998). Γενικά το λογοτεχνικό κείμενο κρίνεται ως ένα εξαιρετικό μέσο για την κατάκτηση 
του κόσμου, για την ανακάλυψή του, διότι αποτελεί μια γραφή του κόσμου. Αποτελεί το 
μέσο για τη συνειδητοποίηση της διαφορετικότητας της καθημερινότητας. Επιτρέπει τη 
μελέτη του ανθρώπου μέσα από την πολυπλοκότητα και την ποικιλότητά του, καθώς και 
μέσα από την εξερεύνηση διαφορετικών προσωπικοτήτων, περιστάσεων και πολιτισμών, 
στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στην αποφυγή της αναφοράς σε ένα μοναδικό 
πολιτισμικό μοντέλο ως παγκόσμιο και στην κατανόησή του ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη 
είναι ταυτόχρονα διαφορετική και όμοια με τον Εαυτό. Το τελευταίο αυτό αποτελεί και την 
αρχή της διαπολιτισμικής προσέγγισης (Abdallah-Pretcille, 1996). 
 
 

                                                           
47 Οι μαθητές στο σχολείο μαθαίνουν ότι οι άνθρωποι γεννιούνται διαφορετικοί αλλά έχουν ίσα δικαιώματα 
και ότι η ανθρώπινη ποικιλομορφία είναι πλούτος και όχι ελάττωμα (Tahar Ben, 1998). 
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3. Ερευνητικό μέρος: Ερευνητική διαδικασία-αποτελέσματα48. 
Μετά από την ανάλυση των κειμένων σύμφωνα με τα κριτήρια ελέγχου των κειμένων για 
την αποτύπωση και καταγραφή της διαπολιτισμικότητας, προέκυψαν: α) το σύστημα (υπο)-
κατηγοριοποίησης49 και β) οι αντίστοιχες κειμενικές πηγές με διαπολιτισμικές καταγραφές: 
 
3.1 Συνάντηση, συνύπαρξη και αλληλεπίδραση πολιτισμών 
Αξιακές προϋποθέσεις για διαπολιτισμική επικοινωνία - κοινωνία: Αξίες (ατομικές ηθικές 
και ανθρωπιστικές αξίες - αρετές, κοινωνικές και ηθικές αξίες - αρετές, διεθνείς 
ανθρωπιστικές αξίες - αρετές: δικαιοσύνη, αλληλεγγύη, ειρήνη, δημοκρατία, ισότητα, 
οντολογική ομοιότητα, συναδέλφωση λαών, αποδοχή του ‘‘άλλου’’, κοινωνική 
συνειδητότητα, ενσυναίσθηση, κ.ά.) 
Πηγές κειμενικών διαπολιτισμικών καταγραφών από τα αντίστοιχα διδακτικά εγχειρίδια: 
Ύμνος στη ζωή, Κ. Παλαμάς, Ανθ.: 45. 
Οδύσσεια, Όμηρος, ζ ραψωδία στίχοι 177-183 και 188-218, Ανθ.:46-47. 
Προμηθέας Δεσμώτης, Αισχύλος, Ανθ.:48-49. 
Προμηθέας ή το παιχνίδι μιας μέρας, Ν. Βρεττάκος, Ανθ.:50. 
Τα πουλιά, Δ. Ποταμίτης, Ανθ.:51-55.  
Ο Θωμάς, Λ. Ψαραύτη, Ανθ.:69-73. 
Νανούρισμα, Ν. Χικμέτ, Ανθ.:88. 
Η μαμά μας η θάλασσα, Λ. Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, Ανθ.:95-98. 
Οι ψαράδες που έπιασαν μια πέτρα, Αίσωπος, Ανθ.:141. 
Το παιχνίδι της μεταμφίεσης, Μισέλ Τουρνιέ, Ανθ.:150-151. 
Η αγάπη, Απόστολος Παύλος, Ανθ.:161. 
Τα Χριστούγεννα του Τα Κι Κο, Ε. Μάρρα, Ανθ.:164-167. 
Ελευθεριά, Λ. Μαβίλης, Ανθ.:181. 
Οι ελεύθεροι πολιορκημένοι, Διον. Σολωμός, Ανθ.:191. 
Παιδικά νανουρίσματα, Ανθ.:229. 
Η Ευρώπη, Ζακ Λε Γκοφ, Ανθ.:248-249. 
Η Βροχούλα, ο Μουντζούρης κι ένα χριστουγεννιάτικο όνειρο, Χ. Μπουλώτης, Ανθ.: 250-
252. 
Φίλοι από άλλες χώρες, ΒΜ/Ε΄, τ. α΄:72. 
Σαν τα χελιδόνια, Ελ. Κατσαμά, εκδ. Πατάκη, Αθήνα, 1997, ΒΜ/Ε΄, τ. α΄:77-78. 
Αν όλα τα παιδιά της γης, Γ. Ρίτσος, ΒΜ/Ε΄, τ. β΄:17. 
Δόξα και δάκρυ, Δ. Κωνσταντάρας - Μ. Κοντολέων, εκδ. Πατάκη, Αθήνα, 2000, ΒΜ/Ε΄, τ. 
γ΄:62. 
Χτίστες, Ν. Χικμέτ, ΒΜ/Στ΄, τ. γ΄:7. 
Επιστήμη με άρωμα γυναίκας, περιοδικό «Κ», Η Καθημερινή, τεύχος 97, ΒΜ/Στ΄, τ. γ΄:15-16. 

                                                           
48 Αναλύθηκαν τα διδακτικά εγχειρίδια: α) Το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Ε' και Στ' Τάξης Δημοτικού: 
Με λογισμό και μ’ όνειρο (Άντα Κατσίκη-Γκίβαλου, Τζίνα Καλογήρου, Γιάννης Παπαδάτος, Στέλλα 
Πρωτονοτάριου, Θεοδόσης Πυλαρινός), Εκδ. Α΄,2001, β) Η Γλώσσα E΄ Δημοτικού : Tης γλώσσας ρόδι και 
ροδάνι (Aναστασία Aναστασοπούλου, Iωάννης Γαλανόπουλος, Iωάννης Δρυς, Άννα Iορδανίδου, Άννα Kόττα, 
Πέτρος Xαλικιάς), Εκδ. Α΄,2006, και γ) Η Γλώσσα Στ΄ Δημοτικού: Λέξεις... Φράσεις... Kείµενα (Άννα Ιορδανίδου, 
Νεκταρία Κανελλοπούλου, Ελευθερία Κοσµά, Βασιλική Κουταβά, Παναγιώτης Οικονόµου, Κωνσταντίνος 
Παπαϊωάννου), Εκδ. Α΄, 2006. 
49 Για κάθε υποκατηγορία διατυπώνονται και τα επιμέρους συμπεράσματα. Επίσης, όπου σημειώνεται: Ανθ. 
είναι το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Ε' και Στ' Τάξης, ΒΜ είναι το βιβλίο μαθητή της Γλώσσας και ΤΕ 
είναι το τετράδιο εργασιών της Γλώσσας της αντίστοιχης τάξης. 
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Διπλή γιορτή, Δ. Καμπούρογλου, Αναγνωστικό Ε΄ Δημοτικού,ΟΕΔΒ,1979, ΒΜ/Στ΄, τ. γ΄: 34-
35. 
Όαση της Ειρήνης: Ένα διαφορετικό σχολείο, Περιοδικό «Ερευνητές», Η Καθημερινή, τεύχος 
138, ΒΜ/Στ΄, τ. γ΄: 80-81. 
Στην κατηγορία αυτή υπάρχουν πολλές αναφορές που προάγουν και αναπτύσσουν στους 
μαθητές το διαπολιτισμικό πνεύμα και τη διαπολιτισμική προοπτική. Ενδεικτικά 
αναφέρονται: 

Η φροντίδα και η φιλοξενία για τους ξένους που είχε ιερό χαρακτήρα στην αρχαιότητα. 
Η οντολογική ομοιότητα και τα κοινά χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται στη ζωή των 

ανθρώπων. 
Οι κοινές καταβολές του ανθρώπινου πολιτισμού. Η φωτιά, που συμβολίζει τον 

πολιτισμό, είναι η βάση όλων των τεχνολογικών επιτευγμάτων του ανθρώπου και με την 
κλοπή της, ο Προμηθέας έδωσε στον άνθρωπο τα φώτα του πολιτισμού, της επιστήμης και 
της τέχνης. Η πράξη του ήταν προσφορά στο ανθρώπινο γένος και έκρυβε μεγαλείο ψυχής. 
Έτσι, ο Προμηθέας με τη θυσία του αναδεικνύεται ως ο κορυφαίος πρωτοπόρος - 
σκαπανέας για το καλό της ανθρωπότητας.  

Η ειρήνη, η δικαιοσύνη, η ελευθερία και η αγάπη είναι από τα κορυφαία διαχρονικά 
ιδανικά - αξίες του κάθε ανθρώπου και κάθε λαού. 

Η γνωριμία, η επικοινωνία, ο σεβασμός και η αποδοχή του ‘‘άλλου’’, η ενσυναίσθηση, η 
υπέρβαση των όποιων διαφορών, η ανάδειξη κοινών στοιχείων και η αμοιβαία προσέγγιση 
στις σχέσεις των ανθρώπων είναι διαρκή ζητούμενα της διαπολιτισμικότητας στην 
εκπαίδευση και στην κοινωνία. Ειδικότερα επισημαίνονται τα εξής: «Στα Χριστούγεννα του 
Τα Κι Κο» αναδεικνύεται πως η αγάπη είναι κοινό στοιχείο σε πολλές θρησκείες, μόνο που 
εκφράζεται με διαφορετικούς τρόπους, και στο λογοτεχνικό κείμενο του Δ. Καμπούρογλου 
αποτυπώνεται με γλαφυρό τρόπο πώς οι άνθρωποι μπορεί να διαφέρουν στον τρόπο ζωής 
ή σκέψης, αλλά μπορούν να συμβιώνουν με ειρηνικό τρόπο, αφού πρωτίστως νιώσουν ότι 
δεν είναι διαφορετικοί μεταξύ τους.  

Η συναδέλφωση και η ειρηνική συνύπαρξη των λαών, το ολυμπιακό ιδεώδες, το 
ανθρωπιστικό έργο σε διεθνές επίπεδο καταγράφονται και διακρίνονται επίσης σε αυτήν 
την κατηγορία. Ειδικότερα: α) Το Σύνταγμα της ΕΕ προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
δίνει έμφαση στην ισότητα όλων των ανθρώπων και στην καταπολέμηση των διακρίσεων, 
και β) το σχολείο, που ονομάζεται ‘‘Όαση της ειρήνης’’, προσφέρει πολύ σημαντικό έργο, 
διότι θα βοηθήσει τις επόμενες γενιές να σκέφτονται και να ενεργούν διαφορετικά απ’ ό,τι 
οι πρόγονοί τους (οι οποίοι συμπεριφέρονταν με μίσος και θρησκευτικό φανατισμό), θα 
δώσει ευκαιρίες να γνωριστούν καλύτερα και να κατανοήσει ο ένας τον άλλο. Έτσι, θα 
μάθουν να σέβονται τη γνώμη των άλλων, και όταν προκύπτουν διαφορές, θα προσπαθούν 
να τις επιλύουν με ειρηνικό τρόπο. Οι μαθητές αυτού του σχολείου - ως αυριανοί πολίτες - 
θα έχουν αποκτήσει σπουδαίες αρετές ώστε να κάνουν τη ζωή τους καλύτερη. Τέτοιες 
αρετές είναι: η αλληλεγγύη, η γνώση, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και, πάνω απ’ όλα, 
σεβασμός στην ίδια τη ζωή. 
Πολιτισμός, τέχνη, αρχιτεκτονική, αρχαιολογία, τεχνολογία, εμπόριο, οικονομία, 
ναυτιλία, μεταφορές, επικοινωνία. 
Πηγές κειμενικών διαπολιτισμικών καταγραφών από τα αντίστοιχα διδακτικά εγχειρίδια: 
Μπροστά στις Καρυάτιδες, Ι. Πολέμης, Ανθ.: 238. 
Η Ευρώπη κι ο ταύρος, Χ. Σακελλαρίου, Ανθ.:246-247. 
Στρατός για... κλάματα, Ρενέ Γκοσινύ - Αλμπέρ Ουντερζό, Ανθ.:268 
Η πολιτιστική ζωή της Θεσσαλονίκης, ΒΜ/Ε΄, τ. α΄: 29. 
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Ο μαγικός κόσμος των βιβλίων, Αγγ. Βαρελλά, περιοδικό «Ερευνητές», ΒΜ/Ε΄, τ. β΄:34. 
Ο θαλασσοπόρος, Ρ. Μπούμη-Παπά, ΒΜ/Στ΄, τ. α.΄: 7. 
Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες, Ιούλιος Βέρν, ΒΜ/ Στ΄, τ. α.΄:11. 
Παραδοσιακές γεύσεις, Ελλάδα, Τουρκία στο ίδιο τραπέζι, Μ. Λαμπράκη/Ε. Ακin, εκδ. 
Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2002, ΒΜ/Στ΄,τ. α.΄: 50. 
Πάμε μια βόλτα στον Γουέμπι, ΒΜ/Στ΄,τ. β.΄:48-49.  
Κάθε λαός έχει τη δική του «κουζίνα», ΤΕ/Στ΄, τ. α.΄: 41. 
Εικόνες και πληροφορίες για τις ταινίες: Ψάχνοντας τον Νέμο, Ο γύρος του κόσμου σε 80 
ημέρες, Το πολικό εξπρές, Πίτερ Παν, Τα παιδιά του πετρελαίου, Το παιδί που ήθελε να 
γίνει αρκούδα, ΒΜ/Στ΄,τ. γ΄:38 &42. 
Διατύπωση συμπερασμάτων: 
• Η αφαίρεση της Καρυάτιδας, των αετωμάτων του Παρθενώνα και πολλών άλλων έργων 
τέχνης από την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας αποτελεί μία ηθικά ανεπίτρεπτη 
πράξη. Η καταγραφή αυτή στοχεύει στην ανάδειξη του διεθνούς σεβασμού, που πρέπει να 
επιδεικνύεται στα έργα τέχνης και στην πολιτιστική κληρονομιά του κάθε λαού.  
• Ο μύθος: «Η Ευρώπη κι ο ταύρος» του Χ. Σακελλαρίου, αναφέρεται στην ονομασία της 
Ευρώπης και είναι πολύ γνωστός σε διεθνές επίπεδο. Το ίδιο και ο μύθος της αρπαγής της 
Ευρώπης, ο οποίος κέντρισε τη φαντασία των λογοτεχνών και των καλλιτεχνών από την 
αρχαιότητα μέχρι σήμερα 
• Οι αναφορές από το πασίγνωστο μυθιστόρημα της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας: 
«Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες», δίνουν στους μαθητές τη δυνατότητα να γνωρίσουν 
άλλους λαούς, τόπους και συνθήκες ζωής, που επικρατούσαν στα τέλη του 19ου αιώνα, 
όπως επίσης μέσω της ξένης σκιτσογραφίας, να μάθουν για τις περιπέτειες του Αστερίξ, του 
Οβελίξ και των φίλων τους, που διαδραματίζονται στην Αίγυπτο της Ρωμαϊκής εποχής.  
• Στις υπόλοιπες καταγραφές ποικίλα διαπολιτισμικά στοιχεία προέρχονται: α) από τα 
Δημήτρια (το μεγάλο φεστιβάλ μουσικών και θεατρικών, κυρίως, εκδηλώσεων που 
οργανώνει κάθε φθινόπωρο ο Δήμος Θεσσαλονίκης), β) από το φως της γνώσης και της 
αλήθειας των βιβλίων (ανακάλυψη χωρών και λαών, αξιοθαύμαστων έργων των 
ανθρώπων, σημαντικών σταθμών της ιστορίας και του πολιτισμού, θρύλων και 
παραμυθιών), γ) από την παγκόσμια γεωγραφία, δ) από το διεθνή κινηματογράφο με 
ταινίες παιδικού ενδιαφέροντος, ε) από τις διατροφικές συνήθειες των Τούρκων και άλλων 
λαών (κάθε λαός έχει τη δική του «κουζίνα», πώς τρέφονται οι άνθρωποι σε χώρες κοντινές 
ή μακρινές), και στ) από τους σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας  μέσω του διαδικτύου. 
Άλλες διαπολιτισμικές καταγραφές - αναφορές και συμβολισμοί με διαπολιτισμικό 
περιεχόμενο. 
Πηγές κειμενικών διαπολιτισμικών καταγραφών από τα αντίστοιχα διδακτικά εγχειρίδια: 
Ο ήλιος ο ηλιάτορας, Ο. Ελύτης, Ανθ.:16-17. 
Να σ’ αγναντεύω θάλασσα, Κ. Βάρναλης, Ανθ.:20-21. 
Ο ασημένιος δρόμος, Γ. Μπόντης, Ανθ.:30-33. 
[Στο νησί των Φαιάκων], Οδύσσεια, Όμηρος, ζ ραψωδία στίχοι 177-183 & 188-218, Ανθ.:46-
47. 
Προμηθέας Δεσμώτης, Αισχύλος, Ανθ.:48-49. 

Στις καταγραφές αυτής της υποκατηγορίας παρουσιάζονται: ο ήλιος ως σύμβολο της 
δικαιοσύνης και του οικουμενικού πνεύματος, η θάλασσα και το ουράνιο τόξο ως σύμβολα 
της αέναης προσπάθειας του ανθρώπου για την ανακάλυψη και την εξερεύνηση του 
αγνώστου και της προόδου, ο Οδυσσέας ως το παγκόσμιο σύμβολο του ξεριζωμένου - 
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περιπλανώμενου ανθρώπου, του πρόσφυγα και του μετανάστη και ο Προμηθέας ως το 
παγκόσμιο σύμβολο θυσίας για το καλό της ανθρωπότητας και του πολιτισμού. 
 
3.2 Οικουμενικά θέματα και στοιχεία (ιστορική διάσταση). 
Ανακαλύψεις - εφευρέσεις - τεχνολογικά επιτεύγματα. 
Πηγές κειμενικών διαπολιτισμικών καταγραφών από τα αντίστοιχα διδακτικά εγχειρίδια: 
Υπόγειες διαδρομές, περ. Ερευνητές, ΒΜ/Ε΄, τ. α΄: 36. 
Το εργαστήρι της μουσικής, Π. Γ. Καμπύλης & I. Μ. Σπετσιώτης, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, 
Αθήνα, 2000, ΒΜ/Ε΄, τ. β΄:12-13. 
Αρχαιολογία, Norah Moloney, μετ. Ε. Αβραμέα, εκδ. Ντουντούμη, Αθήνα, 1996, ΒΜ/Ε΄, τ. 
β΄:62.  
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν το σκάκι, Κ. Γιουβαντσιούδης - Ε. Μουσιάδου, Θεσ/νίκη, 2000, 
ΒΜ/Ε΄, τ. β΄: 82-83. 
Τηλεόραση: Τα θετικά... και τα αρνητικά, ΒΜ/Ε΄, τ. γ΄:36-37. 
Ο άνθρωπος στο διάστημα, ΒΜ/Ε΄, τ. γ΄:76. 
Τι βλέπουμε από το διάστημα, ΒΜ/Ε΄, τ. γ΄:79. 

Από την υποκατηγορία αυτή επισημαίνονται κυρίως τα εξής: 
Η κατασκευή του πρώτου υπόγειου σιδηρόδρομου στον κόσμο και η σύγχρονη μορφή του, 
που είναι ‘‘το μετρό’’, συνοδεύονται από σειρά πλεονεκτημάτων όπως: η ταχύτητα, η 
ακρίβεια των δρομολογίων, η μείωση κυκλοφοριακού φόρτου. 
 Οι θετικές (λύση στο πρόβλημα της μοναξιάς που πιθανώς αντιμετωπίζουν κάποιοι 
ηλικιωμένοι) και οι αρνητικές συνέπειες, που μπορεί να έχει η παρακολούθηση της 
τηλεόρασης, αποτελούν στοιχεία για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών, αφού 
κλείνοντας την τηλεόραση ανακαλύπτουν άλλες δημιουργικές δραστηριότητες για να 
αξιοποιούν τον ελεύθερο χρόνο τους.  
 Οι κατασκευές του ανθρώπου από τις πιο απλές (ποτηρόφωνο, κουδουνίστρα, σκάκι) μέχρι 
τις πιο επίπονες και σύνθετες (πέτρινοι γίγαντες, πυραμίδες της Αιγύπτου) αποτελούν 
κατάκτηση αλλά, ταυτόχρονα, αποτελούν και ανεξήγητο μυστήριο για τον τρόπο που 
κατασκευάστηκαν πολλά απ’ αυτά. 
Οι αστροναύτες από το διάστημα μπορούν να δουν ολόκληρες πόλεις με λεωφόρους, 
αεροδρόμια, φράγματα, το Σινικό τείχος κ. ά. 
Φιλοσοφία, θρησκεία, ηθογραφία, και παγκόσμια στοιχεία από τη γεωγραφία (σύμπαν 
και περιβάλλον) και την ιστορία. 
Πηγές κειμενικών διαπολιτισμικών καταγραφών από τα αντίστοιχα διδακτικά εγχειρίδια: 
Ο αστρολάβος, Φ. Κόντογλου, Ανθ.:13-15. 
Τα κόκκινα αυγά, Γρ. Ξενόπουλος, Ανθ.:175-177. 
Η Ευρώπη, Ζακ Λε Γκοφ, Ανθ.:248-249. 
Χαμένοι Πολιτισμοί Ατλαντίδα, Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, ΒΜ/Ε΄, τ. 
β΄:60-61.  
(Εργασία 2), Οι παραδόσεις πολλών λαών μιλούν για κατακλυσμούς…, ΒΜ/Ε΄, τ. β΄: 61  
Η κατάκτηση του διαστήματος, Σύγχρονη παγκόσμια εγκυκλοπαίδεια, εκδ. Στρατίκη, ΤΕ/ Ε΄, 
τ. β΄:60-68. 
Αυτόχθονες λαοί, ΒΜ/Στ΄,τ. α΄:80. 
Σπίτι μας είναι η γη, Πού είναι ο αετός; Χαιρετισμός στη γη, εκδ. ΚΟΑΝ, Αθήνα, 1997, 
ΒΜ/Στ΄,τ. α΄:81-82. 
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Όπως προκύπτει από τις καταγραφές της συγκεκριμένης υποκατηγορίας οι μαθητές και οι 
εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα διαπολιτισμικής και διεθνικής αξιοποίησης θεμάτων 
και στοιχείων, όπως: 
Η Γη αποτελεί ένα πολύ μικρό κομμάτι του Σύμπαντος, όσο μεγάλη και αν φαίνεται σε μας 
τους ανθρώπους. Τα πιο μεγαλόπρεπα και υπέροχα στολίδια της είναι τα βουνά, η 
θάλασσα, τα ποτάμια, τα νησιά, οι άνεμοι και οι πηγές. Επίσης αποτελεί πηγή ζωής και 
ταυτόχρονα μες στα σπλάχνα της, φιλοξενεί κάθε λογής πετρώματα, μέταλλα και διάφορα 
άλλα χρήσιμα υλικά. Αξιοθαύμαστη είναι η αρμονία, η ομορφιά και η χάρη που 
χαρακτηρίζει το καθετί πάνω στον πλανήτη μας. Ωστόσο, κάποια από τα μυστικά της, 
μένουν άγνωστα ακόμα και στις μέρες μας. Η ιστορία της γης αποτελεί ακόμα μία 
παγκόσμια πρόκληση για το σύγχρονο άνθρωπο, που μοιάζει ασήμαντος μπροστά στο 
θαυμαστό της σύνολο. 
 Η ιστορία της Ευρώπης, οι κατακλυσμοί που αναφέρονται στις παραδόσεις πολλών λαών, ο 
μύθος της χαμένης Ατλαντίδας, της οποίας οι κάτοικοι είχαν αναπτύξει σπουδαίο 
πολιτισμό, ο διαφορετικός τρόπος χρονολόγησης, που είχαν υιοθετήσει οι αρχαίοι λαοί, η 
ιστορία των Ινδιάνων, οι αρνητικές συνέπειες που είχαν οι ανακαλύψεις νέων περιοχών 
(π.χ. η εξαφάνιση πολλών λαών, η απώλεια της πολιτισμικής τους ταυτότητας και η 
εγκατάλειψη της γης τους). Η συνάντηση και η αλληλεπίδραση πολιτισμών μέσα από το 
ιστορικό πλαίσιο αναδεικνύει θετικές αλληλεπιδράσεις αλλά και καταστροφικές συνέπειες 
(παγκόσμια ιστορική διάσταση).  
Η ιδιαιτερότητα και η αξία του θαλάσσιου κόσμου για τους μεσογειακούς λαούς, η 
αστρονομία, οι προσπάθειες κατάκτησης του διαστήματος, οι ανακαλύψεις των νέων 
χωρών και η ιερή οικολογική σχέση που είχαν αναπτύξει οι Ινδιάνοι με το περιβάλλον τους 
(παγκόσμια γεωγραφική διάσταση). 
Σχέσεις μεταξύ λαών - κρατών - εθνών - Παγκόσμιοι Πόλεμοι (αίτια- 
αποτελέσματα). 
Πηγές κειμενικών διαπολιτισμικών καταγραφών από τα αντίστοιχα διδακτικά εγχειρίδια: 
[Οι πρόσφυγες], Δ. Σωτηρίου, Ανθ.:206-209. 
Ο ΄Ακης και οι άλλοι, Κ. Ντελόπουλος, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα, 1997, διασκευή, ΒΜ/Ε΄, τ. 
α΄:44-45. 
Όταν ο ήλιος..., Ζ. Σαρή, εκδ. Κέδρος, Αθήνα, 1971, ΒΜ/Ε΄, τ. α΄:46. 
Σκέψεις ενός παιδιού για τον πόλεμο, Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ, εκδ. Ζαχαρόπουλος, 
Αθήνα, 1983, ΒΜ/Στ΄, τ. γ΄:74-75. 
Αυτές οι καταγραφές αναδεικνύουν εμφαντικά τόσο τα δεινά που επιφέρει ο πόλεμος όσο 
και το πανανθρώπινο αίτημα για την εδραίωση της ειρήνης σ’ όλες τις περιοχές του 
πλανήτη μας.  
 
 3.3 Σύγχρονα παγκόσμια θέματα και προβλήματα.  
Ρατσισμός, ξενοφοβία, καχυποψία, διακρίσεις, προκατάληψη, στερεότυπα, κατάργηση: 
διακρίσεων, ξενοφοβίας, ρατσισμού, προκαταλήψεων, εκμετάλλευση ανθρώπου από 
άνθρωπο, ατομικά δικαιώματα - παραβίαση και καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
δικαιώματα του παιδιού - παραβίαση και καταπάτηση δικαιωμάτων του παιδιού, 
παιδική εργασία κ.α. 
Πηγές κειμενικών διαπολιτισμικών καταγραφών από τα αντίστοιχα διδακτικά εγχειρίδια: 
[Στο νησί των Φαιάκων], Οδύσσεια, Όμηρος, ζ ραψωδία στίχοι 177-183,188-218,Ανθ.:46-47 
Ο Θωμάς, Λ. Ψαραύτη, Ανθ.:69-73. 
Η Βαγγελίτσα, Ε. Αλεξίου, Ανθ.:105-107. 
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Η καρδούλα, Σ. Φίλντιση, Ανθ.: 136-138. 
[Οι φίλοι μας οι τσιγγάνοι], Ε. Σαραντίτη, Ανθ.:256-258. 
Επιστήμη με άρωμα γυναίκας, περ. «Κ», Η Καθημερινή, τεύχος 97, ΒΜ/Στ΄, τ. γ΄:15-16.  
Μικροί στρατιώτες, Πηγή: Διεθνής Αμνηστία, ΒΜ/Στ΄,τ. γ΄:77. 
«Σύγχρονες» ιστορίες ρατσισμού, Περιοδικό «Ερευνητές», Η Καθημερινή, τεύχος 139, 
ΤΕ/Στ΄, τ. β΄: 63. 
Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ΤΕ/Στ΄, τ. β΄:68. 
Από τις παραπάνω καταγραφές συνάγονται τα εξής: 
 Ολυμπισμός σημαίνει ‘‘ευ αγωνίζεσθαι’’, δηλαδή το να αγωνίζεται κανείς με ήθος, 
αξιοπρέπεια και σεβασμό στον αντίπαλο. Ο αγώνας δεν γίνεται για κάποιο υλικό όφελος, 
αλλά για τη συμμετοχή, την προσπάθεια, την ευγενή άμιλλα. Τα άτομα ΑμΕΑ είναι ισότιμα 
μέλη της κοινωνίας και μας εκπλήσσουν με τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά τους. 
Επίσης, το εξαιρετικό ταλέντο της Βαγγελίτσας στο τραγούδι έκανε τους συμμαθητές της να 
την αντιμετωπίσουν διαφορετικά, ενώ μέχρι τότε την αντιμετώπιζαν με προκατάληψη. Το 
σπουδαίο φυσικό χάρισμά της, δηλαδή η υπέροχη μελωδική φωνή, της έδωσε 
αυτοπεποίθηση. 
 Οι τσιγγάνοι αποτελούν μια φυλή με δική τους γλώσσα, πολιτισμό, ήθη και έθιμα. Ο 
τρόπος ζωής τους είναι διαφορετικός από το δικό μας και ίσως να προξενεί περιέργεια. 
Όμως είναι άνθρωποι που ζουν ανάμεσά μας και είναι σωστό να αντιμετωπίζονται με 
σεβασμό και αγάπη και όχι με συμπεριφορά ρατσισμού και απομονωτισμού. Όλοι οι 
πολίτες οφείλουν να σέβονται απροκατάληπτα τη διαφορετικότητα των ‘‘άλλων’’, τα 
δικαιώματά τους και τον πολιτισμό τους. Εξάλλου, η κάθε φυλή και η κάθε θρησκεία έχει τη 
δική της προσφορά στον παγκόσμιο πολιτισμό. Μόνο με την αποδοχή του ‘‘άλλου’’ και την 
ενσυναίσθηση θα επιτευχθεί η ειρηνική συνύπαρξη με άλλους λαούς και φυλές. 
 Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν υπερβολικές διαστάσεις σε 
καθημερινά προβλήματα και προσπαθούν να μας πείσουν πως γι’ αυτά ευθύνονται κάποιοι 
συγκεκριμένοι άνθρωποι ή ομάδες του πληθυσμού. Η αντίληψη ότι για όλα φταίνε οι 
‘‘άλλοι’’ μας οδηγεί στην απόρριψη, στην προκατάληψη, στην ξενοφοβία και στο ρατσισμό. 
Για να εκμηδενίσουμε αυτά τα φαινόμενα πρέπει να δείχνουμε στην πράξη την αλληλεγγύη 
μας και το σεβασμό μας στην οποιαδήποτε έκφραση της διαφορετικότητας. Μόνον έτσι θα 
αναδειχθούν τα κοινά στοιχεία που ενώνουν όλους τους ανθρώπους και θα τους 
οδηγήσουν σε ειρήνη και αλληλοαποδοχή. 
 Δυστυχώς ακόμα και στη σύγχρονη εποχή πολλές γυναίκες επιστήμονες σε όλο τον κόσμο 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες και προβλήματα, όταν εξασκούν το επάγγελμά τους. 
Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η Ζόχρα Μπεν Λάκνταρ, καθηγήτρια Φυσικής στο 
Πανεπιστήμιο Ελ Μανάρ της Τύνιδος, η οποία κέρδισε βραβείο για την ανίχνευση της 
ρύπανσης. Στην πατρίδα της οι γυναίκες επιστήμονες δεν έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο τις 
προκαταλήψεις αλλά και την έλλειψη μέσων και εξοπλισμού στην έρευνα. Από τα λόγια της 
διαπιστώνουμε πως πρόκειται για μια γυναίκα με μεγάλη αγάπη για τον τόπο της, τους 
συνανθρώπους της και την επιστήμη της, η οποία θεωρεί ότι ο κάθε άνθρωπος μπορεί να 
υπηρετήσει την επιστήμη ανεξάρτητα από θρήσκευμα, φύλο ή ιθαγένεια. 
 Τα κράτη υποχρεώνονται να σέβονται και να εγγυώνται τα δικαιώματα του παιδιού που 
αναφέρονται στη σχετική Σύμβαση. Ένα από τα βασικά δικαιώματα των παιδιών είναι η 
προστασία τους από τη βία, τη σκληρή μεταχείριση, τις απάνθρωπες τιμωρίες όταν ζουν σε 
περιοχές, στις οποίες διεξάγεται πόλεμος. Αυτό το έργο οφείλουν να επιτελούν κυρίως τόσο 
ο ΟΗΕ όσο και άλλες ανθρωπιστικές διεθνείς οργανώσεις.  
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Περιβάλλον και η μόλυνσή του, υπερεκμετάλλευση φυσικών πόρων οικολογικές ή φυσικές 
καταστροφές, κλιματική αλλαγή, πείνα, φτώχεια, πανδημικές ασθένειες. 
Πηγές κειμενικών διαπολιτισμικών καταγραφών από τα αντίστοιχα διδακτικά εγχειρίδια: 
Ο σκαντζόχοιρος, Τσου Τσεν Πάι, Ανθ.:29. 
[Ο ασημένιος δρόμος], Γ. Μπόντης, Ανθ.:30-33. 
Η Χιονάτη της Πάρνηθας, Η. Βενέζης, Ανθ.:37-39. 
Περιπέτεια με την τηλεόραση, Τζ. Ροντάρι, Ανθ.:60-64. 
Η φίλη μας η θάλασσα, ΒΜ/Ε΄, τ. α΄:12. 
Η πίπα της μάγισσας και άλλες φανταστικές ιστορίες, Τζ. Ροντάρι, ΤΕ/Ε΄, τ. β.΄ :7. 
Γράμμα στον Τσάρλι Τσάπλιν, Ν. Βρεττάκος, ΒΜ/Στ΄, τ. γ΄:37. 

Στην υποκατηγορία αυτή κυριαρχούν οι καταγραφές σχετικά με την προστασία του 
περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, οικολογική συνείδηση σημαίνει σέβομαι, αγαπώ και 
διαφυλάσσω τη φύση, γιατί η ανθρώπινη ύπαρξη εξαρτάται απ’ αυτή. Σήμερα, οι 
περισσότεροι άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από το αξίωμα της ‘‘αειφορίας’’ και 
προχωρούν με ταχύτατους ρυθμούς σε υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων για την 
αύξηση της κερδοφορίας και του οικονομικού πλούτου. Άρα, είναι απαραίτητο μέσω της 
εκπαίδευσης να αναδειχθεί έμπρακτα η άρρηκτη σχέση που πρέπει να υπάρχει μεταξύ του 
ανθρώπου και της φύσης, αποκαλύπτοντας τη σύγχρονη ανάγκη της συμφιλίωσής μας με το 
φυσικό περιβάλλον, τα φυσικά φαινόμενα και τους ζωντανούς οργανισμούς που ζουν μέσα 
σ’ αυτό. Επιπλέον οι συχνές οικολογικές καταστροφές έχουν ενεργοποιήσει πολλές διεθνείς 
μη κερδοσκοπικές οργανώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Ακόμα, με βάση τις 
ανωτέρω καταγραφές, το περιεχόμενο των εικόνων που προβάλλει η τηλεόραση ή ο 
κινηματογράφος μπορούν να μας ενεργοποιήσουν και να μας ευαισθητοποιήσουν για την 
επίλυση των προβλημάτων, που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος (π.χ. της φτώχειας, 
της πείνας). Έχουμε όλοι χρέος να συμβάλλουμε στην επίλυση των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν οι συνάνθρωποί μας σε κάθε γωνιά της γης και να μην αφήνουμε την 
ελπίδα για έναν καλύτερο κόσμο να σβήσει. 
Ειρήνη - Πόλεμος (αίτια - αποτελέσματα), Αγωγή Ειρήνης. 
Πηγές κειμενικών διαπολιτισμικών καταγραφών από τα αντίστοιχα διδακτικά εγχειρίδια: 
[Το καυκασιανό παραμύθι], Ι.Δ. Ιωαννίδης, Ανθ.:99-100. 
Ένας στρατιώτης μουρμουρίζει στο αλβανικό μέτωπο, Ν. Βρεττάκος, Ανθ.: 211. 
Ειρήνη, Γ. Ρίτσος, Ανθ.: 243. 
Όνειρα με χαρταετούς και περιστέρια, Φερεϋντούν Φαριάντ, Ανθ.:244-245. 
Το χαμογελαστό συννεφάκι, Μ. Λοΐζου, Ανθ.:253-255. 
Χριστουγεννιάτικο δώρο, Κ. Τζάμαλης, ΒΜ/Ε΄, τ. β΄:24. 
Ανατολή θανάτου, Κ. Χαραλαμπίδης, ΒΜ/Στ΄,τ. γ΄:73. 
Ομορφίτα, Νίκη Λαδάκη- Φιλίππου ΒΜ/Στ΄,τ. γ΄:73,. 
Ένα εργαστήρι για τον πόλεμο και την ειρήνη, Περ. «Ερευνητές», Η Καθημερινή, τεύχος 138, 
ΒΜ/Στ΄,τ. γ΄:81. 

Στην υποκατηγορία αυτή κυριαρχούν οι καταγραφές που αναπτύσσουν στους μαθητές 
φιλειρηνικό πνεύμα σύμφωνα με τις θέσεις και τις αρχές της Αγωγής τής Ειρήνης. 
Ειδικότερα αναδεικνύονται: 

Η φρίκη και η αθλιότητα του πολέμου που διαλύουν κάθε ελπίδα για ζωή, αφού 
καθημερινά οι άνθρωποι βιώνουν τον πόνο, τη θλίψη, την ανασφάλεια, τη βία και το 
θάνατο . Εξάλλου ο πόλεμος δεν κάνει διακρίσεις στα θύματά του και δυστυχώς χάνονται 
ακόμη αθώες ψυχές που δεν έχουν γευτεί τη ζωή. Αν και η φύση του ανθρώπου τείνει προς 
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την ειρήνη, μερικές φορές ο πόλεμος είναι αναπόφευκτος, όταν πρόκειται για την 
υπεράσπιση της πατρίδας και της ελευθερίας.  

Το οικουμενικό ιδανικό της ειρήνης νοηματοδοτεί την αρμονική συνύπαρξη των 
ανθρώπων και τη συναδέλφωση των λαών . Αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την 
πρόοδο και την ευτυχία όλων στη ζωή. Επίσης είναι χρέος όλων των ανθρώπων να μοχθούν 
για την εδραίωσή της και να μην εφησυχάζουν μπροστά σε ό,τι την απειλεί (εθνικιστικές 
αντιλήψεις, επεκτατική πολιτική , θρησκευτικός φανατισμός). 
Μετανάστευση- πρόσφυγες -μειονότητες. 
Πηγές κειμενικών διαπολιτισμικών καταγραφών από τα αντίστοιχα διδακτικά εγχειρίδια: 
Της ξενιτιάς-Δημοτικό τραγούδι, Ανθ.:56. 
Ο φιλόπατρις, Ανδρέας Κάλβος, Ανθ.:194. 
[Οι πρόσφυγες], Δ. Σωτηρίου, Ανθ.:206-209. 
Αιολική γη, Ηλίας Βενέζης, εκδ. Εστία, Αθήνα,1992, ΒΜ/Στ΄, τ. α΄: 86. 

Με βάση την ανωτέρω κατηγορία, όταν ένας άνθρωπος αναγκάζεται να μεταναστεύσει 
σε μια ξένη χώρα, δεν πρόκειται ποτέ να νιώσει σ’ αυτήν όπως στην πατρίδα του. 
Αισθάνεται πάντα ξένος σε ανοίκειο περιβάλλον. Ακόμα και στη σύγχρονη εποχή οι 
μετανάστες δεν αντιμετωπίζονται με θετική στάση. Επιπλέον οι ξένοι αντιμετωπίζονται 
πολλές φορές με επιφυλακτικότητα και προκατάληψη. Δεν λείπουν και τα φαινόμενα του 
ρατσισμού εναντίον τους. Η παρουσία τους συντελεί στην αλληλεπίδραση των πολιτισμών 
και μέσω της συνειδητότητας και της ενσυναίσθησης πρέπει να επιδιώκεται και να 
επιτυγχάνεται η αρμονική και η ειρηνική συνύπαρξη μαζί τους. Πολλές φορές, εκτός από το 
θεσμικό ρατσισμό διαπιστώνεται και ο κοινωνικός ρατσισμός ακόμα ανάμεσα σε μέλη της 
ίδιας εθνότητας. Αυτά τα φαινόμενα του κοινωνικού αποκλεισμού, της περιθωριοποίησης, 
των στερεοτυπικών συμπεριφορών και της ξενοφοβίας μπορούν να αντιμετωπιστούν 
αποτελεσματικά μόνο στο πλαίσιο μιας ανοιχτής, διαπολιτισμικής και δίκαιης κοινωνίας, 
που θα έχει ως βάση την παροχή δημοκρατικής και ανοιχτών οριζόντων παιδείας. 
 
3.4 Αυτοτελής παρουσίαση - γνωριμία άλλων πολιτισμών - λαών –θρησκειών. 
Πηγές κειμενικών διαπολιτισμικών καταγραφών από τα αντίστοιχα διδακτικά εγχειρίδια: 
Ο σκαντζόχοιρος, Τσου Τσεν Πάι, Ανθ.:29. 
Τα Χριστούγεννα στον κόσμο, ΒΜ/Ε΄, τ. β.΄:29. 
΄Οροβιλ: η φαντασμαγορική ακυβέρνητη πόλη, περ. Τα Σαΐνια, ΤΕ/Ε΄, τ. α.΄:17. 
Οι κάτοικοι της ερήμου, περ. «Γεωτρόπιο», Ελευθεροτυπία, τεύχος 185, ΒΜ/Στ΄, τ. α΄: 34. 
Σπίτι για πλατσουρίσματα , Περ. Γαιόραμα, τεύχος 34, ΒΜ/Στ΄,τ. α΄:34. 
Κοινότητα από ύφασμα, Περ. Γαιόραμα, τεύχος 59, ΒΜ/Στ΄,τ. α΄: 34. 
Ο μανδαρίνος και ο γάτος, κινέζικος μύθος, ΒΜ/Στ΄, τ. α΄:65. 
Θρησκείες: του Ιουδαϊσμού, του Ινδουισμού, του Βουδισμού, του Ισλάμ και του Σιχισμού, 
Εικονογραφημένη Νεανική Εγκυκλοπαίδεια, Εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, ΒΜ/ Στ΄, τ. α΄: 
90. 
Η ζωή σε άλλους τόπους, ΤΕ/Στ΄ ,τ. α΄:43-44. 

Σ’ αυτή την κατηγορία υπάρχουν αρκετά θέματα και στοιχεία ετεροπολιτισμικών 
αναφορών, όπως για την ποίηση και την καθημερινή ζωή της Ανατολής, για το διαφορετικό 
τρόπο εορτασμού των Χριστουγέννων και των Θεοφανείων σε άλλες χώρες, για την 
καθημερινότητα των Αράβων, των Ινδιάνων και των Καζάχων, για τις μεγαλύτερες 
θρησκείες του κόσμου κ.ά. Συνεπώς, οι μαθητές έχουν τα κίνητρα για να 
δραστηριοποιηθούν σε θέματα εκτός εθνοκεντρικού και μονοπολιτισμικού πλαισίου. 
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4. Διατύπωση γενικών συμπερασμάτων και προτάσεων. 
Ειδικότερα το περιεχόμενο των κειμένων (ιδιαιτέρως του Ανθολογίου Ε΄ - Στ΄) στις 
περισσότερες περιπτώσεις ικανοποιεί την ικανή και αναγκαία συνθήκη της εξισορρόπησης 
μεταξύ της καλλιέργειας της παράδοσης (παραδοσιακών διαχρονικών αξιών του χώρου, 
στον οποίο ζει και κοινωνικοποιείται ο μαθητής) και της προβολής πολλών όψεων της 
σύγχρονης πραγματικότητας με παράλληλη ανάπτυξη του σεβασμού στη διαφορετικότητα. 
Τα ‘‘εν λόγω’’ κείμενα επικαιροποιούν θέματα και ζητήματα ιστορικών, ατομικών και 
κοινωνικών αξιών, αρχών και κανόνων, που διέπουν τη συμβίωση και τη συνεργασία των 
ανθρώπων μέσα σ’ έναν κόσμο, όπου η ποικιλία και η διαφορετικότητα δεν αποτελούν την 
εξαίρεση αλλά τον κανόνα. Έτσι επιτυγχάνεται (σε αρκετές περιπτώσεις) η ικανοποίηση του 
τρίπτυχου αξιώματος της Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης: ο σεβασμός στην ισοτιμία των 
πολιτισμών, η ισοτιμία του μορφωτικού κεφαλαίου και η παροχή ίσων ευκαιριών. Άλλωστε, 
όπως προκύπτει από τις αρχές της εφαρμοσμένης Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, είναι 
αδήριτη ανάγκη η αξιοποίηση της πολιτισμικής πολυμορφίας στη σύγχρονη εκπαίδευση, 
γιατί μόνο διά μέσου του τρόπου αυτού θα εξασφαλίσει ο αυριανός, ενεργός πολίτης τις 
προϋποθέσεις αρμονικής συμβίωσης με τον ‘‘άλλο’’, τον φορέα της ετερότητας. Συνεπώς η 
παρουσία μεταφρασμένων έργων οδηγεί στη γνωριμία των παιδιών με πολιτισμούς άλλων 
λαών, ενώ συγχρόνως αποδεικνύει τις σχέσεις αλληλεπίδρασης της ξένης λογοτεχνίας με 
την εγχώρια, τις επιρροές και τους κοινούς προβληματισμούς.  

Σε γενικές γραμμές διαπιστώθηκε ότι μέσω της ποικιλίας περιεχομένων, που αφορούν 
σύγχρονα θέματα (π.χ. εμφάνιση και αντιμετώπιση συμπεριφορών ρατσισμού, διακρίσεων 
και φονταμενταλισμού, ανάδειξη ηθικών και πανανθρώπινων αξιών με αντίστοιχη προβολή 
του διαπολιτισμικού και οικουμενικού πνεύματος, αγωγή ειρήνης και ειρηνική συνύπαρξη 
των λαών, μετανάστευση και πρόσφυγες, αναφορές σε άλλες θρησκείες και λαούς, 
περιβάλλον και μόλυνσή του, η κλιματική αλλαγή και νέοι τρόποι επικοινωνίας), τα 
αντίστοιχα εγχειρίδια του γλωσσικού μαθήματος κοινωνικοποιούν, λαμβάνοντας υπόψη τα 
δεδομένα της σύγχρονης κοινωνίας και προετοιμάζουν τους μαθητές για να 
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος. Οι ενότητες, που αναφέρονται στα θέματα 
αυτά, δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να αποκτήσουν κατάλληλες γνώσεις, να 
καλλιεργήσουν βασικές στάσεις και αξίες και να αναπτύξουν ικανότητες, που απαιτεί η 
σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία λόγω του επικρατούντος παγκοσμιοποιημένου 
περιβάλλοντος.  

Η ανάδειξη των αξιακών προϋποθέσεων για τη διαπολιτισμική επικοινωνία κυρίως μέσω 
προβολής της οντολογικής ομοιότητας και κοινής καταγωγής όλων των ανθρώπων, η 
υπογράμμιση της αλληλεπίδρασης των πολιτισμών και ο εμφατικός τονισμός για σεβασμό 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συμβάλλουν στη διαμόρφωση προσωπικοτήτων, που θα 
προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής και οι οποίες θα ξεπερνούν τα 
στενά όρια του κράτους - έθνους. Συνεπώς, οι μαθητές ως αυριανοί πολίτες θα αξιοποιούν 
το διάλογο και θα επιδιώκουν να επιλύουν ειρηνικά κάθε είδους διαφορές, αφού 
συνειδητοποιούν ότι είναι ταυτόχρονα ευρωπαίοι πολίτες και πολίτες του κόσμου. Με 
βάση αυτά τα κριτήρια, το περιεχόμενο αρκετών κειμένων κρίνεται θετικό, αφού 
επιτυγχάνεται η αποφυγή προβολής έντονου θρησκευτικού συναισθήματος και γίνεται 
αναφορά και σε άλλες θρησκείες, όπως χαρακτηριστική είναι η περίπτωση: «Τα 
Χριστούγεννα του Τα Κι Κο». Εδώ το διήγημα της Ειρ. Μάρρα αποδεικνύει με λεπτό και 
ευρηματικό χιούμορ ότι οι διαφορετικοί πολιτισμοί και η διαφορετική θρησκεία δεν 
υπαγορεύουν κατ’ ανάγκην και την εχθρότητα των ανθρώπων. Επίσης τονίζεται η 
αξιολογική πρόταση: γνωρίζω για να σέβομαι. Η δε αναφορά σε άλλες θρησκείες δεν 
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συνδέεται άμεσα με τους αλλόθρησκους και ετερόδοξους πιστούς, που ζουν στη χώρα μας 
(π.χ. μειονότητα Θράκης) αλλά σε θρησκείες ανά τον κόσμο. Ακόμα δίνονται επαρκείς 
πληροφορίες στους μαθητές για τη ζωή σε άλλες χώρες του πλανήτη, για τον τρόπο σκέψης 
των ανθρώπων και παρέχεται η δυνατότητα προβληματισμού για την επικρατούσα 
κατάσταση στη Γη. Οι εικόνες που σχετίζονται με την ομορφιά της Γης τονίζουν το πνεύμα 
της οικουμενικότητας. 

Μια πολύ σημαντική ενότητα για τη σύγχρονη εποχή αποτελεί επίσης η διάσταση του 
πολέμου, οι συνέπειές του και η αγωγή για την ειρήνη, η οποία τίθεται στο πεδίο της 
μεταμοντέρνας παιδαγωγικής, αφού η περίπτωση του παιδιού - μαχητή επιβάλλει την 
ανάγκη στροφής της σύγχρονης παιδαγωγικής προς μια νέου τύπου ανθρωπιστική αγωγή. Η 
αξία της ειρήνης συνδέεται με τη δημιουργικότητα, με την αποδοχή του ‘‘άλλου’’, με το 
σεβασμό στα δικαιώματα του ανθρώπου και με την αξία της συνέχειας της ζωής. 
Χαρακτηριστικές περιπτώσεις διαπολιτισμικής προσέγγισης για την επίτευξη της ειρήνης 
είναι: «Το χαμογελαστό συννεφάκι της Μ. Λοΐζου» και η «Όαση ειρήνης», όπου 
προβάλλεται ο σεβασμός του πολιτισμού των ‘‘άλλων’’ και αναδεικνύεται η ειρήνη ως 
μείζονος σπουδαιότητας αξία, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με το να δεικνύουμε στους 
ανθρώπους καθημερινά τα θετικά συναισθήματά μας. Αναδεικνύονται ακόμα, παγκόσμια 
κοινωνικά θέματα (ιστορικά ή σύγχρονα) και προβλήματα που αναφέρονται στην 
εκμετάλλευση του ανθρώπου, στην εκμετάλλευση των παιδιών, στην καταπάτηση των 
εδαφών αυτοχθόνων λαών, σε καταστροφές πολιτισμών, στη μετανάστευση και στην 
προσφυγιά. Δεν γίνεται όμως άμεση αναφορά στους εκατοντάδες χιλιάδες οικονομικούς 
μετανάστες που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας. Επιπλέον, μέσω των καταγραφών 
καλλιεργούνται σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο οι αξίες εκείνες, που στοχεύουν στην 
αποδοχή του ‘‘άλλου’’, την αλληλεγγύη, την ενσυναίσθηση και την κοινωνική 
συνειδητότητα, οι οποίες αποτελούν το αξιακό υπόβαθρο για να μην αναπτυχθούν 
στερεοτυπικές συμπεριφορές. Ακόμα γίνονται έκδηλες αναφορές για το σεβασμό στα 
δικαιώματα του ανθρώπου και του παιδιού. Ειδικότερα γίνεται λόγος για σεβασμό: της 
ειρήνης, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ασφάλειας, της ελευθερίας, της ισότητας 
ανδρών και γυναικών, της παροχής εκπαίδευσης και της πολιτιστικής, θρησκευτικής και 
γλωσσικής έκφρασης της πολυμορφίας. Επιπρόσθετα υπάρχουν πολλές και σημαντικές 
καταγραφές για την καταστροφή του περιβάλλοντος, την υπερεκμετάλλευση του φυσικού 
πλούτου και τη συντελούμενη κλιματική αλλαγή. Έτσι, ο μαθητής αντιλαμβάνεται την 
ύπαρξη του κινδύνου να μην επιτευχθεί ο σκοπός που έχει τεθεί από την παγκόσμια 
κοινότητα, ο οποίος σχετίζεται με την αειφόρο ανάπτυξη. Κατά συνέπεια ο σύγχρονος 
άνθρωπος καλείται να αναπτύξει μια οικολογική συμπεριφορά, που θα στηρίζεται στις 
διαχρονικές, πανανθρώπινες αξίες για υγιές περιβάλλον. Τέλος, με τις αναφορές στον 
πολιτισμό, την τέχνη και την τεχνολογία αναδεικνύονται στοιχεία διαπολιτισμού, μέσω των 
οποίων οι μαθητές γνωρίζουν τα πνευματικά δημιουργήματα του ανθρώπου, 
αναπτύσσοντας το πολιτιστικό τους κεφάλαιο και μαθαίνουν τη σωστή χρήση της 
τεχνολογίας καλλιεργώντας ικανότητες κριτικής στάσης απέναντι σ’ αυτήν. 

Γενικά διαπιστώνεται ότι πολλές από τις αλλαγές, που έχουν επέλθει σε πολιτισμικό, 
ιδεολογικό και παγκόσμιο επίπεδο, έχουν συμπεριληφθεί στο περιεχόμενο των κειμένων 
του γλωσσικού μαθήματος. Οι μαθητές εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους για την κοινωνία και 
τις κοινωνικές σχέσεις, ευαισθητοποιούνται ως προς τα παγκόσμια προβλήματα, 
αναπτύσσουν τη δική τους κοσμοθεωρία και διαμορφώνουν την προσωπικότητά τους με 
στοιχεία δημοκρατικά, που εδράζονται στις πανανθρώπινες και διαχρονικές, κοινωνικές 
αρχές και αξίες, χωρίς προκαταλήψεις και διακρίσεις. Για την προβολή και προώθηση 
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πνεύματος συνεργασίας, συλλογικότητας και αμοιβαιότητας, μέσω των κατάλληλων 
κειμένων και της αντίστοιχης διδακτικής αξιοποίησής τους, συνάδουν και εφαρμόζονται 
παιδαγωγικές και διδακτικές μέθοδοι, οι οποίες έχουν ως στόχο τη δημιουργία γεφυρών 
επικοινωνίας ανάμεσα σε μαθητές, που προέρχονται από διαφορετικές πολιτισμικές, 
κοινωνικές και εθνοτικές ομάδες. Συνεπώς, μέσω των κειμένων διοχετεύονται μηνύματα, 
που διαμορφώνουν κοινές στάσεις και αξίες, οι οποίες σχετίζονται με την ιδιότητα του 
πολίτη του κόσμου. Ειδικότερα ως ορίζουσες αυτής της ιδιότητας μπορούν να αναφερθούν: 
η αποδοχή του ‘‘άλλου’’, ο σεβασμός στην ετερότητα και ο σεβασμός στα πολλαπλά 
δικαιώματα όλων των ανθρώπων ανεξάρτητα από φυλή, καταγωγή, θρήσκευμα κ.λπ. Ως εκ 
τούτου, η δράση του κάθε πολίτη οφείλει να στοχεύει στην εδραίωση της ειρήνης, στην 
ενίσχυση της συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των λαών και στην επέκταση της 
κοινωνικής συνοχής. Επίσης, δίνεται στο μαθητή η δυνατότητα, μέσω των κειμένων, να 
αναπτύξει την ικανότητα κριτικής προσέγγισης των γνωστικών πληροφοριών που λαμβάνει. 
Όσον αφορά στα κείμενα διδακτικών εγχειριδίων της Γλώσσας και του Ανθολογίου, που 
αναλύθηκαν, παρατηρούνται και καταγράφονται θέματα που προβάλλουν και προωθούν 
τη διαπολιτισμικότητα σε ικανοποιητικό επίπεδο, όπως: οι άλλοι τόποι, η ειρήνη και ο 
πόλεμος, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η καταστροφή του περιβάλλοντος, η προβολή των 
αξιών του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της αλληλεγγύης, της ισότητας και του 
σεβασμού της ετερότητας, της δόμησης μιας διαφορετικής αντίληψης για τους γειτονικούς 
λαούς και η προβολή του έργου των παγκόσμιων οργανισμών. Επίσης στα κείμενα 
αποφεύγεται η προβολή του έντονου θρησκευτικού συναισθήματος, τονίζεται το 
οικουμενικό πνεύμα με κείμενα που αναφέρονται στην αδελφοσύνη και συνύπαρξη 
ορθοδόξων και μουσουλμάνων και γίνεται αναφορά σε άλλες θρησκείες. Όμως δεν υπάρχει 
καμία αναφορά για τους αλλόθρησκους πιστούς της Ελλάδας (π.χ. μειονότητα Θράκης) και 
για άλλες εθνοπολιτισμικές ομάδες (π.χ. μετανάστες) που ζουν στη χώρα μας. Έτσι, στην 
προσεχή συγγραφή των βιβλίων της Γλώσσας και του Ανθολογίου της Λογοτεχνίας 
προτείνεται να συμπεριληφθούν πιο πολλά κείμενα, που θα περιέχουν άμεσες αναφορές 
σε διαπολιτισμικά και κοινωνικά θέματα, όπως είναι: α) η προβολή και η προώθηση 
πνεύματος συνεργασίας και συλλογικότητας μεταξύ των ανθρώπων που προέρχονται από 
διαφορετικούς πολιτισμούς, β) η διαμόρφωση κοινών στάσεων και αξιών που αφορούν την 
αποδοχή και την ανοχή στο διαφορετικό, γ) ο σεβασμός στα δικαιώματα όλων των 
ανθρώπων ανεξάρτητα από φυλή, καταγωγή και θρήσκευμα, δ) η ειρήνη και η κοινωνική 
συνοχή, ε) η ύπαρξη των οικονομικών μεταναστών και των προσφύγων, στ) η υπεράσπιση 
της κοινωνικής δικαιοσύνης, ζ) η καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων, αφού το 
υπάρχον επίπεδο της διαπολιτισμικότητας επιδέχεται μεγαλύτερη και ποιοτικότερη 
αναβάθμιση. Γενικά τα ΑΠΣ και τα κείμενα των σχολικών εγχειριδίων είναι αναγκαίο να 
αλλάζουν ή να επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να βελτιώνονται και 
να προσαρμόζονται με βάση τις μεταβολές των κοινωνικών, πολιτισμικών, οικονομικών, 
πολιτικών και εκπαιδευτικών καταστάσεων που προκύπτουν από τις εξελίξεις. Ως εκ τούτου, 
το επίπεδο ύπαρξης της διαπολιτισμικότητας σ’ αυτά οφείλει να αποτελεί ένα διαρκές 
αιτούμενο, αφού το εννοιολογικό της περιεχόμενο θα εμπλουτίζεται και θα ανανεώνεται 
συνεχώς με το πέρασμα του χρόνου λόγω των αναγκαίων μετασχηματισμών, που θα 
προκύπτουν στις μελλοντικές κοινωνίες ως αποτέλεσμα των συνεχών πολλαπλασιαστικών 
πολιτισμικών αλληλεπιδράσεων. 
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Περίληψη 
Τριάντα έξι (36) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ-70, οι οποίοι δίδασκαν τα σχολικά έτη 2013-2014 και 2014-2015 το 
γνωστικό αντικείμενο των Μαθηματικών στην Ε΄ και Στ΄ τάξη σε Δημοτικά σχολεία της 23ης και 24ης 
Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής, επιμορφώθηκαν στη χρήση και τη διδακτική αξιοποίηση του 
ψηφιακού εργαλείου GeoGebra. Η επιμόρφωση υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του Παιδαγωγικού Τμήματος 
της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ.), του Ινστιτούτου GeoGebra 
της Αθήνας και των Σχολικών Συμβούλων της 23ης και της 24ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής. 
Αρχικά, στις επιμορφωτικές συναντήσεις έγινε η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με το λογισμικό GeoGebra με 
σκοπό την επαρκή εκμάθησή του, ακολούθησε πειραματισμός με τα προτεινόμενα μικροπειράματα των 
εμπλουτισμένων ψηφιακών βιβλίων των Μαθηματικών της Ε΄ και Στ΄ του Δημοτικού, ανακατασκευή 
(μαστόρεμα) και τροποποίηση των ανοικτών μικροπειραμάτων και δημιουργία – κατασκευή νέων 
μικροπειραμάτων με το λογισμικό GeoGebra. Ύστερα, σχεδιάστηκαν εκπαιδευτικά σενάρια με την αξιοποίηση 
κατάλληλων μικροπειραμάτων, εφαρμόστηκαν εντός του πλαισίου της διδακτικής πράξης και «εν συνεχεία» 
ακολούθησε ο αναστοχασμός και η αξιολόγησή τους με σκοπό την περαιτέρω βελτίωσή τους. 
 
Λέξεις-κλειδιά: επιμόρφωση, Μαθηματικά Δημοτικού, λογισμικό GeoGebra. 
 
1. Εισαγωγή 
Η αυξανόμενη τάση για ένταξη ψηφιακών εργαλείων στη διδακτική πράξη και η ανάγκη για 
αρτιότερη αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών από εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου 
έχει οδηγήσει στην υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων.Η επιμόρφωση Β΄ επιπέδου 
και άλλες διαρθρωμένες επιμορφωτικές δράσεις έχουν ως βασικό στόχο τον 
μετασχηματισμό της οπτικής και της προοπτικής των εκπαιδευτικών (Mezirow, 1991). Με 
τον τρόπο αυτό, οι εκπαιδευτικοί αφενός αποκτούν θετική στάση απέναντι στις ψηφιακές 
τεχνολογίες και αφετέρου τις γνωρίζουν επαρκώςκαι είναι σε θέση να τις αξιοποιούν 
παιδαγωγικά ώστε να παρέχουνεκπαιδευτικές ευκαιρίες προστιθέμενης αξίας στους 

mailto:agiannikas@sch.gr
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μαθητές τους. Ένα από αυτά τα ψηφιακά εργαλεία είναι τολογισμικό GeoGebra,όπου λόγω 
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που διαθέτει (αποτελεί ελεύθερο και ανοικτό λογισμικό), 
αλλά και λόγω της ένταξής του στο πλαίσιο του υλικού των εμπλουτισμένων βιβλίων των 
Μαθηματικών του Δημοτικούπου είναι αναρτημένα στο «Ψηφιακό Σχολείο» αποτελεί ένα 
χρήσιμο και σύγχρονο εργαλείο για τον εκπαιδευτικό του Δημοτικού Σχολείου. Οι 
εκπαιδευτικοί, με τη βοήθεια των εμπλουτισμένων βιβλίων των Μαθηματικών, τα οποία 
περιέχουν μικροπειράματααναπτυγμένα με το λογισμικό GeoGebra,έχουν πρόσθετες 
διδακτικές ευκαιρίες ναεντάξουν δραστηριότητες (και με τη μορφή εκπαιδευτικών 
σεναρίων), που μπορούννα αξιοποιηθούν καταλλήλως σε ένα ρεαλιστικό εκπαιδευτικό 
περιβάλλον. 

Στόχος της παρούσας εργασίας, είναι να αναδείξει το επιμορφωτικό πλαίσιο που έχει ως 
επίκεντρο το σχολείο και πραγματοποιείται με τη συνεργασία σχολικών συμβούλων, 
τριτοβάθμιου ιδρύματος και επιστημονικού φορέα. Μέσα από την εργασία επιδιώκεται να 
παρουσιαστεί η δομή του επιμορφωτικού προγράμματος και η αξία της δημιουργίας 
εκπαιδευτικών σεναρίων από τους εκπαιδευτικούς, ως ημιδομημένων και ευέλικτων 
σχεδίων διαρθρωμένης και λειτουργικής διαδοχής εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Τέλος, 
επιχειρείται να φανούν τα οφέλη από την υλοποίηση και τον αναστοχασμό πάνω στα 
εκπαιδευτικά σενάρια, μιας και οι εκπαιδευτικοί αφενός προσδιόρισαν τους τρόπους 
χρήσης μαθησιακών-ψηφιακών εργαλείων, την οργάνωση των κοινωνικών τους σχέσεων, 
τις χρονικές και χωρικές ρυθμίσεις του μαθησιακού περιβάλλοντος και την προώθηση της 
εκπαιδευτικής καινοτομίας (Μακρή κ.ά., 2006)και αφετέρου αντιμετώπισαν την πρόκληση 
εφαρμογής σύγχρονων διδακτικών μεθόδων, εκφράζοντας με ρητό και σαφή τρόπο την 
προσωπική τους παιδαγωγική έμπνευση και δημιουργία και υπ’ αυτή τη διττή ανάλυση θα 
μπορούσαν τα εκπαιδευτικά τους σενάρια να χαρακτηριστούν ως άτυπα εμπλουτισμένα 
προγράμματα σπουδών. 
 
2. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών 
Οι συνεχείς αλλαγές, οι οποίες συντελούνται με ραγδαίους ρυθμούς σε όλους τους τομείς 
της σύγχρονης κοινωνίας, οδηγούν το θεσμό της εκπαίδευσης στην αναγκαιότητα διαρκούς 
αναπροσαρμογής στα νέα κοινωνικά δεδομένα. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποτελούν 
σημαντικό παράγοντα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, για να μπορούν να ανταποκριθούν 
στο έργο τους έχουν ανάγκη από συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση τόσο στις εξελίξεις 
των επιστημών όσοκαι των επιστημών της αγωγής. Αυτό καθιστά αναγκαία τη διαρκή και 
δομημένη επιμόρφωσή τους, η οποία συμβάλλει αφενός μεν στην ανανέωση του 
περιεχομένου της διδασκαλίας λόγω της παραγωγής νέας γνώσης, αφετέρου δε στον 
εκσυγχρονισμό των παιδαγωγικών μεθόδων που χρησιμοποιούν, παρέχοντάς τους 
επιστημονική υποστήριξη στο δύσκολο έργο τους. Επιπρόσθετα, η επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών αναγνωρίζεται πλέον όχι μόνο ως ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την 
ποιοτική βελτίωση της εκπαίδευσης αλλά και ως αναπόσπαστο μέρος της επαγγελματικής 
και προσωπικής ανάπτυξής τους (Μαυρογιώργος, 1996; Ανδρέου, 2004; Κόλλιας κ.ά., 
2004;Καραμπίνη& Ψιλού, 2005;Πασούλα, 2005; Αναστασιάδης, 2006). Η επιμόρφωση, 
αποτελεί επίσης ένα βασικό αίτημα των εκπαιδευτικών, το οποίο αναδεικνύεται από 
πλήθος ερευνών που υπάρχουν στην αντίστοιχη εκπαιδευτική βιβλιογραφία (Φράγκος, 
1993; Hargreaves&Fullan, 1993; Μαντάς, 2002). 

Βάσει της προαναφερόμενηςβιβλιογραφίας, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για 
την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, οι οποίες εκφράζουν διαφορετικές αντιλήψεις για τον 
επαγγελματικό ρόλο και το έργο τους, για το είδος της μάθησης που επιλέγουνκαι κυρίως 
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για τα μοντέλα της επιμόρφωσής τους.Επιπλέον, βαρύνουσα αξία στην εκπαίδευση 
εκπαιδευτικών έχει το πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Παρά το μεγάλο φάσμα των 
διαφορών που υπάρχουν μεταξύ των ενηλίκων ο Rogers (1996), έχει δώσει τον ακόλουθο 
κατάλογο κοινών χαρακτηριστικών των μελών μιας εκπαιδευόμενης ομάδας: 
α) Είναι όλοι εξ ορισμού ενήλικοι. 
β) Βρίσκονται σε εξελισσόμενη διεργασία ανάπτυξης και όχι στην αρχή μιας διεργασίας. 
γ) Κομίζουνένα σύνολο εμπειριών και αξιών. 
δ) Έρχονται στην εκπαίδευση με δεδομένες προθέσεις. 
ε) Έρχονται με προσδοκίες όσον αφορά τη μαθησιακή διεργασία. 
στ) Έχουν ανταγωνιστικά ενδιαφέροντα. 
ζ) Έχουν διαμορφώσει ήδη τα δικά τους μοντέλα μάθησης (Rogers, 1996: 92). 

Επιπλέον, σύμφωνα με την Courau (2000), ένας ενήλικας δεν μαθαίνει όπως ένα παιδί 
και αυτό το αποδεικνύουν πολυάριθμα πειράματα. Δεν μπορεί κανείς να μεταφέρει στην 
παιδαγωγική των ενηλίκων τις κλασικές παιδαγωγικές σχολικές μεθόδους που προέρχονται, 
κυρίως, από το παραδοσιακό ρεύμα. Τα βιώματα, η ηλικία, οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες 
ενός ενήλικα δεν έχουν ως αποτέλεσμα ούτε την ίδια διανοητική ευελιξία και τον ίδιο 
ιδεαλισμό, ούτε την ίδια ικανότητα προσαρμογής όπως στην περίπτωση ενός παιδιού ή 
ενός εφήβου. Επιπλέον, οι ενήλικες αντιδρούν έντονα όταν έχουν να κάνουν με ένα κλασικό 
παιδαγωγικό σύστημα, και αυτό για τέσσερις λόγους: 
α) Οι ενήλικες δεν θεωρούν δεδομένο το κύρος του εκπαιδευτή. Ο εκπαιδευτής είναι ένας 

ενήλικας, ο οποίος έχει μια επαγγελματική δραστηριότητα, όπως και ο εκπαιδευόμενος 
και δεν αποτελείαυθεντία. 

β) Θεωρούν ότι, η εκπαίδευση πρέπει να έχει συγκεκριμένο αποτέλεσμα στην άσκηση της 
εργασίας τους, στην εξέλιξη της καριέρας τους ή στην προσωπική τους καλλιέργεια. 

γ) Αρνούνται το σύστημα βαθμολόγησης, που εφαρμόζεται στο σχολικό περιβάλλον, γιατί 
αυτό συνδέεται συχνά με αρνητικού τύπουαναμνήσεις και συναισθήματα. 

δ) Θέλουν να λαμβάνονται υπόψη οι κεκτημένες γνώσεις τους και η εμπειρία τους. Δεν 
φτάνουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με παντελή έλλειψη γνώσεων και με την 
επιθυμία να μάθουν τα πάντα, αλλά ως φορείς μιας σύνθετης πραγματικότητας, 
αναζητώντας τα εργαλεία που θα τους στηρίξουνστη μελλοντική επαγγελματική και 
προσωπική πορεία τους. 

Επομένως, ο ενήλικας δεν μαθαίνει κάτω από οποιεσδήποτε προϋποθέσεις, αλλά 
μαθαίνει: 
α) όταν έχει επίγνωση αυτών που καλείται να μάθει, 
β) όταν η εκπαίδευση έχει άμεση σχέση με την καθημερινότητά του, 
γ) όταν αντιλαμβάνεται, κατανοεί και αποδέχεται τους στόχους του εκπαιδευτικού 

προγράμματος, 
δ) όταν ενεργεί και εμπλέκεται, 
ε) όταν ο εκπαιδευτής γνωρίζει σε βάθος το αντικείμενό του, 
στ) όταν νιώθει αρμονικά ενταγμένος σε μια ομάδα και  
ζ) όταν βρίσκεται μέσα σε κλίμα που ευνοεί τη συμμετοχή (Courau, 2000: 26-29). 

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών των δύο περιφερειών Σχολικών 
Συμβούλων σχεδιάστηκε και δομήθηκε λαμβάνοντας υπόψη ότι: 
• Οι ενήλικοι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα της επιμόρφωσης είναι 

όλοι εξ ορισμού ενήλικοι, βρίσκονται σε εξελισσόμενη διεργασία ανάπτυξης κι όχι στο 
ξεκίνημά της. 
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• Φέρνουν μαζί τους ένα σύνολο εμπειριών και αξιών, έχουν δεδομένες προθέσεις, 
έχουν προσδοκίες όσον αφορά τη μαθησιακή διεργασία και ίσως να έχουν κάποιες 
φορές ανταγωνιστικά ενδιαφέροντα. 

• Έχουν διαμορφώσει ήδη τα δικά τους μοντέλα μάθησης, ενώ η φύση των κινήτρων 
τους, η επίδραση της επιτυχίας ή της αποτυχίας στην εκπαίδευσήτους, οι παράγοντες 
που επιδρούν στην μαθησιακή τους διαδικασία και η λειτουργία τους σε ομάδες είναι 
σημαντικά στοιχεία, τα οποία δεν μπορούν να απουσιάζουν από το σχεδιασμό της 
επιμόρφωσής τους. 

Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες στο επιμορφωτικό πρόγραμμα θεωρήθηκαν 
εκπαιδευτικοί συνεργάτες στο πλαίσιο μιας κοινής εργασίας με κοινούς στόχους και 
επιδιώξεις. 

Ως προς το μοντέλο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών προκρίθηκε το μοντέλο με 
επίκεντρο το σχολείο, σε συνεργασία με ένα τριτοβάθμια ίδρυμα (Παιδαγωγικό Τμήμα της 
Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ.), έναν 
επιστημονικό φορέα (Ινστιτούτο GeoGebra της Αθήνας)και τους Σχολικούς Συμβούλους της 
23ης και 24ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής. 

Το μοντέλο επιμόρφωσης με επίκεντρο το σχολείο συνδυάζει την ενδοσχολική 
επιμόρφωση με άλλες μορφές εξωσχολικής επιμόρφωσης, όπου την ευθύνη του 
σχεδιασμού, της οργάνωσης και της υλοποίησης του επιμορφωτικού προγράμματος την 
έχουν οι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με άλλους φορείς. Σύμφωνα με το παραπάνω 
επιμορφωτικό μοντέλο, οι αποφάσεις λαμβάνονται από τη βάση προς την κορυφή και όχι 
αντιθέτως. Δηλαδή, οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, λαμβάνουν αποφάσεις, σύμφωνα με τις 
ιδιαίτερες ανάγκες τους, για το είδος και το περιεχόμενο της επιμόρφωσης και τις αλλαγές 
που επιθυμούν να συντελεστούν σ’ αυτά (Υπ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι., 2008: 19). Στην περίπτωση του 
συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος, αφού αναδείχθηκε από τους 
εκπαιδευτικούς προς τους Σχολικούς Συμβούλους η ανάγκη επιμόρφωσης στην αξιοποίηση 
του υλικού των μαθηματικών του Ψηφιακού Σχολείου, οι Σχολικοί Σύμβουλοι 
συνεργάστηκαν με το Παιδαγωγικό Τμήμα της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και το Ινστιτούτο GeoGebra της Αθήνας και σχεδίασαν ένα 
επιμορφωτικό πρόγραμμα με επίκεντρο το σχολείο. 

Η συνεργασία εκπαιδευτικών με τριτοβάθμια ιδρύματα και άλλους φορείς, με στόχο την 
επιμόρφωση των πρώτων είναι μια πρακτική που συνιστάται και υλοποιείται όλο και 
περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Στη συνεργατική αυτή προσπάθεια οι εκπαιδευτικοί 
συμμετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό της επιμόρφωσής τους αλλά και στη διεξαγωγή 
εκπαιδευτικής έρευνας με σκοπό τη βελτίωση των σχολικών και εκπαιδευτικών τους 
πρακτικών. (Υπ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι., 2008: 22). 
 
3. Ψηφιακές τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 
Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από τη ραγδαία ανάπτυξη των Ψηφιακών Τεχνολογιών (ΨΤ) σε 
όλους σχεδόν τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Οι ΨΤεπηρεάζουν σημαντικά 
τις κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές εξελίξεις, οι οποίες έχουν ως κύριο 
χαρακτηριστικό τη ρευστότητα και διαμορφώνουν νέες τάσεις. 

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ταχύτητα των αλλαγών, τη συνεχή αύξηση του 
όγκου των γνώσεων και τη γρήγορη παλαίωσή τους, οδηγεί αναπόφευκτα στην αντίληψη 
ότι κάθε άνθρωπος, τόσο στο πλαίσιο της γενικής εκπαίδευσης και των ύστερων σπουδών 
του, όσο και στο πλαίσιο της διά βίουεπιμόρφωσής του κατά την επαγγελματική του 
πορεία, είναι ανάγκη να αποκτά γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση των ΨΤ καθώς και τις 
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απαραίτητες κριτικές και κοινωνικές δεξιότητες για την κατανόηση όλων όσων συμβαίνουν 
γύρω του. 

Στο χώρο του σχολείου ο υπολογιστής και τα λογισμικά που τον συνοδεύουν, για 
παράδειγμα τα εκπαιδευτικά λογισμικά, μπορούν να συμβάλουν στην καλλιέργεια μιας 
σύγχρονης παιδαγωγικής αντίληψης διευκολύνοντας νέους ενεργητικούς, συμμετοχικούς 
τρόπους μάθησης και στην ανάπτυξη και απόκτηση νέων δεξιοτήτων και στάσεων. Έτσι, 
εκπαιδευτικοί και μαθητές θα είναι δυνατόν να προσεγγίσουν κριτικά τόσο την «κοινωνία 
της πληροφορίας» όσο και την «κοινωνία της γνώσης». 

Υπάρχουν πολλές βιβλιογραφικές αναφορές και έρευνες που αναφέρονται στο ρόλο των 
ψηφιακών τεχνολογιών και ιδιαίτερα του διερευνητικού εκπαιδευτικού λογισμικού (ΕΛ) στα 
Μαθηματικά (Noss & Hoyles, 1996; Papert, 1980; Kordaki & Potari, 2002; Kaputetal, 2008).Ο 
Κυνηγός (2006), αναφέρεται στην πρόσθετη παιδαγωγική αξία που μπορεί να προκύψει στη 
μάθηση κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πράξης, με τη χρήση διερευνητικού ΕΛ σε 
περιοχές των Μαθηματικών, όπως η γεωμετρία(με δυναμικά εκπαιδευτικά λογισμικά όπως 
το Geometer’sSketchpad, το Cabri-Geometry II, το GeoGebra κ.ά.), η άλγεβρα (στο επίπεδο 
της αφαιρετικότητας)και η στατιστική(με την ευκαιρία διαχείρισηςκαι επεξεργασίας 
μεγάλου όγκου δεδομένων).Επιπροσθέτως, σύμφωνα με αρκετούς ερευνητές της 
μαθηματικής παιδείας οι μαθητές αναπτύσσουν ευκολότερα μαθηματικό νόημα μέσα από 
ποσοτικά και ποιοτικά μοντέλα, που βασίζονται στη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, για 
να διερευνούν και να αναλύουν μαθηματικές έννοιες και διαδικασίες (Hoylesetal., 2001; 
Kaput, 1999; diSessa, 2000). 

Οι τεχνολογίες δίνουν ευκαιρίες στους μαθητές να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους, τη 
συνεργασία με άλλους μαθητές και με τους εκπαιδευτικούς και δεν αποκλείουν την ευγενή 
άμιλλα (Noss & Hoyles, 1996). Καταδεικνύεται ακόμη, ο σημαντικός ρόλος των δυναμικών 
αλληλεπιδραστικών υπολογιστικών περιβαλλόντων μάθησης στα Μαθηματικά σε αντίθεση 
με τα παραδοσιακά περιβάλλοντα, όπως το μολύβι-χαρτί ή ο κιμωλιοπίνακας 
(Nossetal.,1997), γιατί τα δυναμικά αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα ενεργοποιούν 
διαφορετικούς τρόπους σκέψης (Kaput, 1994) και δίνουν τη δυνατότητα στους 
εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν κατάλληλες διδακτικές δραστηριότητες με ιδιαίτερη 
παιδαγωγική και διδακτική αξία (Nossetal.,1997). 

Τέλος, είναι γενικά αποδεκτό πως για την επιτυχή ένταξη των ΨΤ στη διδασκαλία των 
εκπαιδευτικών και τη μάθηση των μαθητών δεν αρκεί μόνο ο εξοπλισμός των σχολείων με 
απαραίτητα τεχνολογικά εργαλεία και η ανάπτυξη κατάλληλων προγραμμάτων 
πληροφορικής (ψηφιακών εργαλείων, εκπαιδευτικών λογισμικών) αλλά κυρίως η 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε τρόπους ένταξης ή και αξιοποίησης των σύγχρονων 
αυτών μέσων στις διδακτικές τους πρακτικές τους. Μια επιμόρφωση εκπαιδευτικών 
στοχευμένηστην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΨΤ στην εκπαίδευση, αποτελεί 
αιτούμενοπου τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων αλλά και των 
ερευνητικών προσπαθειών (Demetriadisetal., 2003; Πολίτης & Κόμης, 2001; Τζιμογιάννης & 
Κόμης, 2006; Καλογιαννάκης & Παπαδάκης, 2007). 
 
4. Εκπαιδευτικά σενάρια 
Η έννοια εκπαιδευτικό σενάριο (ΕΣ) (Educational Scenario) έχει απασχολήσει πολλούς 
επιστήμονες, ερευνητές και επιστημονικούς φορείς και γι’ αυτό το λόγο υπάρχουν πολλοί 
ορισμοί. Για παράδειγμα: 

Ο Shabajee (1999), αναφέρει πως το ΕΣ αποτελεί ένα ημιδομημένο μεν αλλά ευέλικτο δε 
σχέδιο διαδοχής εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, το οποίο παράλληλα αναφέρεται στους 
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τρόπους χρήσης μαθησιακών εργαλείων, στην οργάνωση των κοινωνικών δομών και 
σχέσεων και τις χωροχρονικές ρυθμίσεις του μαθησιακού περιβάλλοντος. 

Οι Kynigos&Argyris (2004), για την έννοια του εκπαιδευτικού σεναρίου σε περιβάλλον 
χρήσης ψηφιακών υπολογιστικών και επικοινωνιακών μέσων αναφέρουν ότι στο χώρο της 
εκπαίδευσης, o σχεδιασμός αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας για εκπαιδευτική 
καινοτομία αποτελεί μια πρόκληση, τόσο ως προς την εφαρμογή μεθόδων σύγχρονης 
παιδαγωγικής όσο και ως προς την αποστασιοποίηση από περιορισμούς που θέτει η 
καθιερωμένη συστημική εκπαίδευση. Σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο, ο όρος σενάριο –
συχνάεναλλάσσεται με τον όρο «σχέδιο δραστηριότητας»–, αναδύθηκε παράλληλα με την 
εμφάνιση των νέων επικοινωνιακών και υπολογιστικών μέσων, για να περιγράψει ένα 
σχέδιομαθησιακής δραστηριότητας, που συνιστά εκπαιδευτική καινοτομία με πρόσθετη 
παιδαγωγική αξία. Έτσι, ορίζουν πως, ένα ΕΣ περιγράφει ρητά μία μαθησιακή 
δραστηριότητα, ενώ παράλληλα αναφέρεται στους τρόπους χρήσης ψηφιακών εργαλείων, 
στην οργάνωση των κοινωνικών δομών, και στις χωροχρονικές ρυθμίσεις του μαθησιακού 
περιβάλλοντος. 

Το ΕΣ επίσης εκτός από την απαιτούμενη αναφορά στις πράξεις του εκπαιδευτικού και 
των μαθητών, αναδεικνύει περισσότερες πτυχές της μαθησιακής διαδικασίας, οι οποίες στο 
παρελθόν παρέμεναν άρρητες, όπως τους κανόνες και τις αξίες που έχουν άμεση σχέση με 
τον κοινωνικό περίγυρο του μαθησιακού περιβάλλοντος, το οργανωτικό και πολιτισμικό του 
περικείμενο, την εργονομία του χώρου και την κατανομή των διαθέσιμων πόρων, την 
κοινωνική ενορχήστρωση ως προς τους ρόλους των συμμετεχόντων κ.ά. (Μακρή κ.ά., 2006). 

Το ΕΣ διαφέρει ουσιαστικά από το παραδοσιακό σχέδιο μαθήματος, το οποίο συνιστά 
ένα τεχνικό κείμενο με προκαθορισμένη γραμμική δομή (Davisetal., 2000), αλλά και από το 
επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα, που αποτελεί ένα κεντρικά σχεδιασμένο, ανεπτυγμένο 
σώμα γνώσεων, ως προς το κειμενικό ύφος, αλλά και τον τρόπο αναφοράς στις πτυχές του 
εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Ενώ ένα ΕΣ διακρίνεται από σαφείς αναφορές στις 
δραστηριότητες και τους τρόπους χρήσης των εργαλείων κατά την εκπαιδευτική πράξη, δεν 
ακολουθείωστόσο κάποιο συγκεκριμένο κειμενικό είδος. Έτσι, το ΕΣ ωθεί τον εκπαιδευτικό 
να εκφράσει την προσωπική του παιδαγωγική με ρητό και σαφή τρόπο, και μ’ αυτή την 
έννοια θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα άτυπο αναλυτικό πρόγραμμα (Μακρή κ.ά., 
2006). 

Η έμφαση τέλος, στις χρήσεις της τεχνολογίας μέσα σε συγκεκριμένες εκπαιδευτικές 
συνθήκες και όχι στις λειτουργικότητες της τεχνολογίας καθεαυτής επιτρέπει τη δόμηση 
ενός φάσματοςδιαφορετικών ρόλων για τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές, που διαφέρει 
από το παραδοσιακό σχήμα του «πομπού-δέκτη», αλλά και την επαναχρησιμοποίηση και 
επεκτασιμότητα των προτεινόμενων δραστηριοτήτων σε διαφορετικό κοινό, ηλικία και 
εκπαιδευτικό πλαίσιο (Kynigos &Argyris, 2004). 

Οι Δαγδιλέλης κ.ά. (2007) στο επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των 
επιμορφωτών σταΠανεπιστημιακά Κέντρα αναφέρουν ότι το ΕΣ είναι η περιγραφή ενός 
μαθησιακού πλαισίου με εστιασμένο γνωστικό αντικείμενο, συγκεκριμένους 
εκπαιδευτικούς στόχους, παιδαγωγικές αρχές και σχολικές πρακτικές. Ένα τέτοιο σενάριο 
υλοποιείται μέσα από σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Έτσι, λοιπόν, η περιγραφή 
των σεναρίων δεν αφορά μόνο στο σχεδιασμό εργαλείων και δραστηριοτήτων βασισμένων 
σε κάποιο επιλεγμένο λογισμικό ή στη συνέργεια δύο ή περισσοτέρων τίτλων λογισμικού. 
Αντίθετα, το σενάριο αποτελεί μία εκ βαθέων διείσδυση στη διδακτική πρακτική. Μέσω 
αυτού γίνεται ανάλυση της μεθόδου και της στρατηγικής σύμφωνα με την οποία 
προτείνεται να εφαρμοστεί το σύνολο των σχεδιασμένων δραστηριοτήτων στην τάξη και 
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στους προτεινόμενους ρόλους που καλούνται να υποδυθούνοι συμμετέχοντες (μαθητές, 
εκπαιδευτικοί, επιμορφωτές και διοίκηση του σχολείου), αλλά και στη δομή της 
συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών ομάδων (η τάξη ως σύνολο, μικρές ομάδες μαθητών 
στην ίδια τάξη ή σε διαφορετικές τάξεις). Το ΕΣ πρέπει να είναι σχεδιασμένο με τέτοιο 
τρόπο ώστε να επιτρέπει παρέμβαση και αλλαγή από μέρους του εκπαιδευτικού, όταν 
πρόκειται να το εφαρμόσει στην τάξη. Επίσης, πρέπει να έχει τη δυνατότητα επέκτασης 
ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών και τάξεων που παίρνουν μέρος. 

Η έννοια του ΕΣ είναι άμεσα συναφής με την έννοια της διδακτικής κατάστασης, που 
συναντάται στη διδακτική των θετικών επιστημών (κυρίως των Μαθηματικών). ΤοΕΣ (στην 
ορολογία της Διδακτικής των Μαθηματικών ένα εκπαιδευτικόσενάριο περιγράφει μια 
διδακτική κατάσταση) περιγράφει μία διδασκαλία με εστιασμένο γνωστικό(ά) 
αντικείμενο(α), συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους, διδακτικές αρχές και σχολικές 
πρακτικές. Ένα ΕΣ μπορεί να έχει διάρκεια μία ή περισσότερες διδακτικέςώρες. 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, το ΕΣ λειτουργεί πάντα συμπληρωματικά με τη διδασκαλία, 
που βασίζεται στο παραδοσιακό περιβάλλον σχολικής τάξης (κιμωλιοπίνακας, χαρτί – 
μολύβι, χάρακας, μοιρογνωμόνιο, διαβήτης, χάρτες κ.ά.) και επιπλέον αξιοποιεί τις 
δυνατότητες που προσφέρει ο υπολογιστής και το διαδίκτυο. Κάθε ΕΣ συγκροτεί ένα 
σύνολο απλών και εφαρμόσιμων «ιδεών» που θεωρούνται κατάλληλες ώστε να 
αξιοποιηθούν σε περιβάλλον ψηφιακών τεχνολογιών για τη διδασκαλία και μάθηση 
ορισμένων ενοτήτων του Προγράμματος Σπουδών. Ακόμη, το ΕΣ εναρμονίζεται με τα 
ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των παιδιών στα οποία απευθύνεται, λαμβάνει κατά το 
δυνατόν υπόψη τα πορίσματα ερευνών στη διδακτική των Μαθηματικών καθώς επίσης και 
τις εμπειρικές γνώσεις των δασκάλων.Τέλος, κάθε ΕΣ δεν αποτελεί απλή αναπαραγωγή 
αυτών που μπορούμε να πραγματοποιήσουμε με τα παραδοσιακά μέσα διδασκαλίας αλλά 
αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρέχει ο υπολογιστής και το διαδίκτυο (για παράδειγμα, 
διαδραστικότητα, άμεσο χειρισμό αντικειμένων, πολλαπλές αναπαραστάσεις και 
εναλλακτικές προσεγγίσεις), ώστε να έχει προστιθέμενη αξία για τους μαθητές και τους 
εκπαιδευτικούς. 

Όλα τα παραπάνω δεδομένα οδήγησαν αρχικά στο σχεδιασμό και τη δόμηση του 
επιμορφωτικού προγράμματος, ακολούθως στην υλοποίηση και τέλος στον αναστοχασμό. 
Στην επόμενη παράγραφο, θα παρουσιαστεί η πορεία του προγράμματος. 
 
5. Πρόγραμμα 
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα παρακολούθησαν κατά τα σχολικά έτη 2013-2014 και 2014-
2015 τριάντα έξι (36) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ-70, οι οποίοι δίδασκαν το γνωστικό 
αντικείμενο των Μαθηματικών στην Ε΄ και Στ΄ τάξη σε Δημοτικά σχολεία της 23ης και 24ης 
Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα είχε διάρκεια 
39 διδακτικών ωρώνανά σχολικό έτος και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού 
και επιμορφωτικού έργου «Ερευνητικό και επιμορφωτικό Πρόγραμμα Στήριξης 
εκπαιδευτικών ΠΕ-70 στη μαθηματική εκπαίδευση με τη χρήση του ψηφιακού εργαλείου 
GeoGebra», που έχει εγκριθεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.Υλοποιήθηκε σε 
εργαστήριο μαθηματικών της Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ., όπου κάθε εκπαιδευτικός μπορούσε να εργαστεί 
σε δικό του υπολογιστή. Οι εκπαιδευτικοί παροτρύνονταν να εργαστούν ομαδοσυνεργατικά 
και να μελετήσουν τόσο τις μαθηματικές έννοιες, όσο και τα υπάρχοντα μικροπειράματα 
από τα εμπλουτισμένα βιβλία που εστίαζαν σε αυτές τις έννοιες που διαπραγματεύονταν. 

Πιο συγκεκριμένα, το επιμορφωτικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε έτσι ώστε: 
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α) Να παρουσιάσει τα εμπλουτισμένα ψηφιακά βιβλία της Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού και τα 
μικροπειράματα που είχαν αναπτυχθεί με κατάλληλα λογισμικά (Κυνηγός κ.α., 2012α; 
Κυνηγός κ.α., 2012β). Στις πρώτες συναντήσεις παρουσιάστηκαν τα εμπλουτισμένα 
ψηφιακά βιβλία και τα μικροπειράματα και συζητήθηκαν τρόποι με τους οποίους θα 
μπορούσαν να ενταχθούν στην καθημερινή διδακτική πρακτική. 

β) Να αναδείξει τις δυνατότητες και τον τρόπο αξιοποίησης του λογισμικού GeoGebra σε 
συγκεκριμένες θεματικές ενότητες των εμπλουτισμένων ψηφιακών βιβλίων, 
αποφεύγοντας την εργαλειακή προσέγγιση. Το λογισμικό GeoGebra παρουσιάστηκε 
μέσα από ανάγκες που προέκυπταν κατά την μελέτη υπαρχόντων μικροπειραμάτων ή 
και δημιουργίας νέων μικροπειραμάτων, αποφεύγοντας την εκμάθηση του λογισμικού 
με εργαλειακή προσέγγιση. Με τον τρόπο αυτό οι εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν και 
στη χρήση του συγκεκριμένου λογισμικού. 

γ) Να προβάλλει την οπτική των δημιουργών των μικροπειραμάτων και τον τρόπο που 
μπορούν να αξιοποιηθούν στη σχολική τάξη. Στο πλαίσιο της επιμόρφωσης συμμετείχαν 
ως επιμορφωτές δημιουργοί των μικροπειραμάτων των εμπλουτισμένων ψηφιακών 
βιβλίων και συγγραφείς των επίσημων σχολικών εγχειριδίων. Η συμμετοχή τους 
κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική, αφού κατάφεραν να αναδείξουν: α) τον τρόπο που 
σκέφτηκαν να αναπτύξουν τα μικροπειράματα, β) τον τρόπο που μπορούν να 
προσεγγιστούν στη σχολική τάξη και γ) τη σημασία της τροποποίησης των 
μικροπειραμάτων από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. 

δ) Να επαναπροσδιορίσει την έννοια αλλά και τον τρόπο ανάπτυξης του εμπλουτισμένου 
σχεδίου μαθήματος - εκπαιδευτικού σεναρίου για την αξιοποίησή του στη σχολική 
τάξη.Κατά τη διάρκεια της επιμορφωτικής διαδικασίας συζητήθηκαν τα εκπαιδευτικά 
σενάρια και η προστιθέμενη αξία που παρέχουν σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, κατά 
τη λειτουργία της σχολικής τάξης και ταυτόχρονα φάνηκε η σημασία ένταξης των 
μικροπειραμάτων στα εκπαιδευτικά σενάρια. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί ανέπτυξαν τα 
δικά τους σενάρια και τα υλοποίησαν στη σχολική τάξη και σε πραγματικές συνθήκες 
και επανήλθαν στην επιμορφωτική διαδικασία συζητώντας το πλαίσιο υλοποίησης, τα 
συμβαίνοντα, τις συνεπαγωγές και τους συμπερασμούς από την εφαρμογή τους στη 
σχολική τάξη. 

ε) Να αναδείξει τη δυνατότητα και την ευκαιρία που έχουν οι εκπαιδευτικοί να 
αξιοποιήσουν υπάρχοντα μικροπειράματα, να τα τροποποιήσουν ή και να δομήσουν 
κατασκευάζοντας δικά τους.Τόσο μέσα από τις συναντήσεις με τους δημιουργούς των 
μικροπειραμάτων, όσο και μέσα από την ανάπτυξη των δικών τους σεναρίων, οι 
εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να πειραματιστούν με μικροπειράματα, να τα 
τροποποιήσουν και να τα προσαρμόσουν στις δικές τους ανάγκες. 

στ) Να συνδράμει τους εκπαιδευτικούς ώστε να δουν μέσα από τον επιστημονικό λόγο και 
την εμπειρία τους, τις μαθηματικές έννοιες που καλούνται να διδάξουν στις τελευταίες 
τάξεις του Δημοτικού. 

Οι εκπαιδευτικοί εργάστηκαν και δημιούργησαν, τροποποίησαν ή/και αξιοποίησαν 
μικροπειράματα στις θεματικές ενότητες των μαθηματικών της Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού, ώστε 
να τα εντάξουν στα εμπλουτισμένα σχέδια μαθήματος-εκπαιδευτικά σενάρια που 
ανέπτυξαν. Ενδεικτικά εργάστηκαν στις θεματικές ενότητες: Λόγοι-Αναλογίες, Γεωμετρία, 
Αριθμοί και Πράξεις,Μοτίβα, Μετρήσεις και Επίλυση Προβλήματος. Οι εκπαιδευτικοί 
υλοποίησαν και επαλήθευσαν τα εκπαιδευτικά σενάριαπου ανέπτυξαν στην τάξη τους και 
επανήλθαν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα με σημειώσεις και παρατηρήσεις από την 
αντίστοιχη υλοποίηση και συζήτησαν με τους συναδέλφους και τους επιμορφωτές τη 
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δράση τους. Ως εκ τούτου, με τη συζήτηση και τον αναστοχασμό δινόταν η ευκαιρία στους 
εκπαιδευτικούς και στους επιμορφωτές να επανέλθουν σε έννοιες που είχαν συζητηθεί και 
να εμβαθύνουν σε αυτές, ενώ ταυτόχρονα οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να 
τροποποιήσουν τα σενάρια που είχαν αναπτύξει. 

Με το πέρας του επιμορφωτικού προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί παρέδωσαν το υλικό 
τους και συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου, το οποίο είχαν συμπληρώσει 
τόσο πριν την έναρξη του προγράμματος όσο και στο μέσο του προγράμματος. Τα στοιχεία 
αυτά θα αποτελέσουν αξιοποιήσιμο υλικό για την επίτευξη μελλοντικών ερευνητικών 
σκοπών. 
 
6. Συμπεράσματα 
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα είχε σκοπό την επιμόρφωση και επαγγελματική 
ανάπτυξητριάντα έξι (36) εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ-70, οι οποίοι δίδασκαν τα σχολικά έτη 
2013-2014 και 2014-2015 το γνωστικό αντικείμενο των Μαθηματικών στην Ε΄ και Στ΄ τάξη 
σε Δημοτικά σχολεία της 23ης και 24ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής. 

Υιοθετήθηκε επιμορφωτικό μοντέλο με επίκεντρο το σχολείο σε συνεργασία με την 
Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ., το Ινστιτούτο GeoGebra της Αθήναςκαι τους Σχολικούς Συμβούλους της 23ης 
και 24ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής,η οποία στηρίχθηκε στην 
προαιρετική συμμετοχή των μελών τηςομάδας στόχου εκπαιδευτικών. 

Η επιμόρφωση αφορούσε στην αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών για την οργάνωση 
της διδασκαλίας και την μάθηση των μαθητών, μέσω της δημιουργίας Εκπαιδευτικών 
Σεναρίων,με βασικό στόχο να παρέχει εναλλακτικές δυνατότητες στις καθημερινές 
πρακτικές των εκπαιδευτικών και των σχολείων.Η ανάγκη των εκπαιδευτικών προέκυψε 
μετά την ψηφιοποίηση και τον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλίων με μικροπειράματα, τα 
οποία είχαν αναπτυχθεί με το λογισμικό GeoGebra. Ωστόσο, παρότι πραγματοποιήθηκε ο 
εμπλουτισμός δεν υπήρξε επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της δημοτικής εκπαίδευσης στο 
λογισμικό GeoGebra. Με το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα, οι εκπαιδευτικοί 
απέκτησαν γνώσεις και εμπειρίες στο λογισμικό και κατέστησαν ικανοί να αξιοποιούν τα 
ψηφιακά δομήματα στη διδασκαλία τους. Επιπλέον, δημιούργησαν Εκπαιδευτικά Σενάρια 
στα οποία ενέταξανμικροπειράματα, που ανέπτυξαν με το λογισμικό GeoGebra, τα 
επαλήθευσαν στις τάξεις τους και στην συνέχεια αφού έγινε ο αδήριτος αναστοχασμός και 
η αξιολόγησή τους τα βελτίωσαν περαιτέρω. 

Τέλος,το επιμορφωτικό πρόγραμμα δεν ήταν επιδοτούμενο πρόγραμμα, δεν 
χρηματοδοτήθηκε από φορέα και ως εκ τούτου δεν υπήρχε η δυνατότητα οικονομικής 
ενίσχυσης και αποζημίωσης είτε στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, είτε στους 
επιμορφωτές. 
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Περίληψη 
Το σχολικό βιβλίο καλλιεργεί στάσεις και μεταβιβάζει αξίες και πρότυπα συμπεριφοράς στους μαθητές. Τα 
στοιχεία αυτά επηρεάζουν τις επιλογές και τη συμπεριφορά του ατόμου και έχουν μεγάλη σημασία τόσο για 
τη σχέση και επικοινωνία μεταξύ ατόμων, κοινωνικών ομάδων και λαών όσο και για τη διαμόρφωση της 
εθνικής και πολιτισμικής ταυτότητας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της εικόνας της 
Ελλάδας μέσα στα βιβλία της ελληνικής γλώσσας για τη διασπορά. Η ανάλυση από το ερευνητικό μέρος της 
εργασίας δείχνει ότι το νέο εκπαιδευτικό υλικό έχει διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο που ξεπερνά εξιδανικεύσεις 
του παρελθόντος ενώ είναι εμπλουτισμένο με πολλά συγχρονικά στοιχεία της Ελλάδας.  
 
Λέξεις-κλειδιά: εκπαίδευση, Ελλάδα, πολιτισμός, διασπορά. 

  
1. Εισαγωγή 
Η ελληνική διασπορά είναι μια επικράτεια πολιτισμού και η διαλεκτική σχέση της με το 
μητροπολιτικό κέντρο είναι καθοριστική για την επιβίωσή της. Η διατήρηση στοιχείων της 
ελληνικής ταυτότητας επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό από την εκπαίδευση. Η εκπαίδευση 
όμως προσφέρεται και για τη δημιουργία εικονικών πραγματικοτήτων και για τη μετάδοση 
μύθων και ιδεολογιών στις νέες γενιές. Στα περιεχόμενα του εκπαιδευτικού υλικού που έχει 
χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν στην ελληνική διασπορά έχει διαπιστωθεί ότι τείνουν σε 
μεγάλο βαθμό στην εξιδανίκευση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και της ορθοδοξίας 
και στοχεύουν στη διαμόρφωση μιας εθνικής συνείδησης στις νέες γενιές της διασποράς. Η 
τάση εξιδανίκευσης του παρελθόντος συνδέεται σε αρκετές περιπτώσεις και από μια 
εξιδανικευμένη εικόνα της σύγχρονης Ελλάδας. Κάτω από αυτές τις συνθήκες τα 
ελληνόπαιδα της διασποράς αποκτούν μια εθνική συνείδηση, η οποία είναι προϊόν 
εξιδανικεύσεων και στερείται συγχρονικών στοιχείων ενώ αυτή η εξιδανίκευση συμβαδίζει 
με την εικόνα που έχουν πολλοί ξένοι για την Ελλάδα, την οποία γνωρίζουν και βλέπουν 
μέσα από τον κλασικό αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Όταν όμως η εικονική εθνική ταυτότητα 
έρχεται αντιμέτωπη με την πραγματικότητα τότε αυτή καταρρέει. Οι νέες συνθήκες που 
επικρατούν διαμορφώνουν τις νέες προϋποθέσεις για την οικοδόμηση μιας πιο ρεαλιστικής 
βάσης μεταξύ κέντρου και διασποράς. Το παιδαγωγικό ζητούμενο είναι η αξιοποίηση του 
πολιτισμικού κεφαλαίου των μαθητών και η διασύνδεσή του με τα πολιτισμικά στοιχεία 
από τη σύγχρονη Ελλάδα, ώστε τα περιεχόμενα της διδασκαλίας να ανταποκρίνονται σε 
πραγματικές συνθήκες και να έχουν αξία για τη ζωή των ελληνοπαίδων της διασποράς 
(Δαμανάκης, 1999). 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της εικόνας της Ελλάδας μέσα στα 
βιβλία της ελληνικής γλώσσας για τη διασπορά και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό υλικό 
που αφορά τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, όπως δημιουργήθηκε στα 
πλαίσια του έργου «Παιδεία Ομογενών».  
 
2. Μεθοδολογία της έρευνας  
2.1 Σκοπός της έρευνας 
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Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση της «εικόνας» της Ελλάδας μέσα στα βιβλία της 
ελληνικής γλώσσας ως ξένης για τη διασπορά, όπως προβάλλεται μέσα από τα υπό εξέταση 
εγχειρίδια, τόσο στο κείμενο όσο και στο περικείμενο.  

 
2.2 Ερευνητικά ερωτήματα 
Με βάση το σκοπό της έρευνας  και την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας 
διατυπώθηκαν τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα. Έτσι θα ερευνηθεί αν τα εν λόγω 
σχολικά εγχειρίδια:  
1. Καλλιεργούν προκαταλήψεις και στερεότυπα στους μαθητές της διασποράς; 
2. Προβάλλουν τον ελληνικό πολιτισμό ως ανώτερο σε σχέση με άλλους  
πολιτισμούς; 
3. Συμβάλλουν στην υποβάθμιση άλλων λαών; 
4. Αποτελούν προϊόν μιας εξιδανικευμένης εικόνας του παρελθόντος; 
5. Προβάλλουν μια εξιδανικευμένη εικόνα της σύγχρονης Ελλάδας; 
6. Εστιάζουν στην προβολή της εθνικής παράδοσης και ιστορίας; 
7. Έχουν αρνητικούς χαρακτηρισμούς για άλλους λαούς; 
8. Προωθούν το πνεύμα συνεργασίας και αλληλοεκτίμησης των ανθρώπων  
ανεξάρτητα από την εθνική και πολιτισμική τους ταυτότητα; 
9. Υπάρχουν «εικόνες» αρνητικά φορτισμένες; 
10. Υπάρχουν «εικόνες» που προωθούν την αλληλεγγύη και συνεργασία των   
λαών; 

 
2.3 Το υπό έρευνα υλικό 
Το εκπαιδευτικό υλικό που ερευνήθηκε παράχθηκε από το Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και 
Μεταναστευτικών μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.) του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου 
Κρήτης. Το υλικό αυτό (Μαργαρίτα 1 έως 6) παράχθηκε στα πλαίσια του 
συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους έργου 
«Παιδεία Ομογενών», ενώ ο τελευταίος τίτλος του υλικού της έρευνας (Μαργαρίτα 7) 
προέρχεται από τη συνέχεια του παραπάνω έργου με τον τίτλο «Ελληνόγλωσση 
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Διασπορά».  

Ειδικότερα το υπό έρευνα υλικό αφορά τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης 
γλώσσας. Η σειρά του υλικού έχει την επωνυμία «Μαργαρίτα» και αφορά: 
α) Ομοεθνείς μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς καθόλου γλωσσικές και με 
ελάχιστες ή και «καθόλου» ελληνογενείς πολιτισμικές προϋποθέσεις και  
β) Αλλοεθνείς – αλλόγλωσσους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που μαθαίνουν 
την Ελληνική.  

Η συγκεκριμένη σειρά εκπαιδευτικού υλικού όπως και κάθε μια από τις σειρές 
εκπαιδευτικού υλικού που παράχθηκαν στο προαναφερόμενο έργο στηρίζεται σε 
αντίστοιχο Πρόγραμμα Σπουδών, εγκεκριμένο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και 
νομιμοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας, με βάση το ΦΕΚ 807/4 Ιουλίου 2006. 

Η σειρά του υλικού «Μαργαρίτα» αποτελείται από 6 τίτλους εκπαιδευτικού υλικού 
(Μαργαρίτα 1 έως 6) για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Οι ηλικιακές ομάδες-στόχοι των μαθητών είναι ανάλογα με το επίπεδο του υλικού 
μεταξύ 6 έως 12 ετών.  

Τα επίπεδα του υλικού είναι τρία και αφορούν: 
1o Επίπεδο: 1η και 2α τάξη (Μαργαρίτα 1 και Μαργαρίτα 2) 
Βασική ανάπτυξη των δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής προφορικού   
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λόγου/αλφαβητισμός. 
2ο Επίπεδο: 3η και 4η τάξη (Μαργαρίτα 3 και Μαργαρίτα 4) 
Καλλιέργεια της εκφραστικής επάρκειας και των δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής 
γραπτού λόγου. 
3ο Επίπεδο: 5η και 6η τάξη (Μαργαρίτα 5 και Μαργαρίτα 6) 
Καλλιέργεια της γλωσσικής επάρκειας, ανάπτυξης και εμπέδωσης των δεξιοτήτων 
παραγωγής γραπτού λόγου. 

Τέλος όπως προαναφέρθηκε ερευνάται και ο τελευταίος τίτλος της σειράς «Μαργαρίτα» 
(Μαργαρίτα 7), ο οποίος παράχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος «Ελληνόγλωσση 
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Διασπορά». Ο 7ος τίτλος 
της σειράς «Μαργαρίτα», αφορά μαθητές ηλικίας 12 έως 14 ετών της δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση και απευθύνεται στο 4ο επίπεδο υλικού, ενώ στοχεύει στην απόκτηση μέτριας 
γνώσης της ελληνικής γλώσσας.  

Το υπό έρευνα υλικό είναι αναλυτικά ανά τίτλο το εξής: 
1.Αδαμίδης, Δ., Σεραφειμίδου, Α., Σουλτάνη, Α. & Χατζηπαναγιωτίδη, Α. (2004). Μαργαρίτα 
1-Βιβλίο μαθητή. Ρέθυμνο: Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. 
2.Αδαμίδης, Δ., Σεραφειμίδου, Α., Σουλτάνη, Α. & Χατζηπαναγιωτίδη, Α. (2004). Μαργαρίτα 
2-Βιβλίο μαθητή. Ρέθυμνο: Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. 
3.Αδαμίδης, Δ., Σεραφειμίδου, Α., Σουλτάνη, Α. & Χατζηπαναγιωτίδη, Α. (2004). Μαργαρίτα 
3-Βιβλίο μαθητή. Ρέθυμνο: Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. 
4.Αδαμίδης, Δ., Σεραφειμίδου, Α., Σουλτάνη, Α. & Χατζηπαναγιωτίδη, Α. (2004). Μαργαρίτα 
4-Βιβλίο μαθητή. Ρέθυμνο: Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. 
5.Αδαμίδης, Δ., Καρακολτσίδου, Μ., Χατζηπαναγιωτίδη, Α. & Χατζησαββίδου, Ν. (2007). 
Μαργαρίτα 5-Βιβλίο μαθητή. Ρέθυμνο: Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. 
6.Αδαμίδης, Δ., Καρακολτσίδου, Μ., Χατζηπαναγιωτίδη, Α. & Χατζησαββίδου, Ν. (2007). 
Μαργαρίτα 6-Βιβλίο μαθητή. Ρέθυμνο: Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. 
7.Χατζηπαναγιωτίδη, Α., Αδαμίδης, Δ., Καρακολτσίδου, Μ. & Λουκασβίλι, Ν. (2013). 
Μαργαρίτα 7-Βιβλίο μαθητή. Ρέθυμνο: Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. 
 
2.4 Κριτήρια επιλογής του υλικού 
Το συγκεκριμένο υλικό «Μαργαρίτα» λαμβάνοντας υπόψη την ομάδα-στόχο στην οποίο 
απευθύνεται, καθώς αφορά τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας έχει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον να ερευνηθεί, για να διαπιστωθεί πως προβάλλεται η Ελλάδα σε ομογενείς 
μαθητές με ελάχιστες ή και «καθόλου» ελληνογενείς πολιτισμικές προϋποθέσεις καθώς και 
σε αλλοεθνείς μαθητές. 

Έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν έχουν δείξει ότι τα σχολικά βιβλία 
που έχουν χρησιμοποιηθεί στη διασπορά προβάλλουν μια εξιδανικευμένη «εικόνα» του 
παρελθόντος και της σύγχρονης Ελλάδας με αποτέλεσμα το σχολικό βιβλίο και η 
εκπαίδευση γενικότερα να προβάλλουν μια λανθασμένη «εικόνα» της Ελλάδας που 
στερείται συγχρονικών στοιχείων.  

Συνεπώς η τελευταία και πιο ολοκληρωμένη προσπάθεια για την εκπαίδευση στη 
διασπορά μέσω του έργου που πραγματοποίησε το «Εργαστήριο Μεταναστευτικών και 
Διαπολιτισμικών Μελετών» (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. Πανεπιστημίου 
Κρήτης θα έχει ιδιαίτερη σημασία αν ξεπερνά στερεότυπα και εμμονές του παρελθόντος ως 
προς συγγραφή των σχολικών βιβλίων που χρησιμοποιούνται στη διασπορά.  
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2.5 Τυπικά χαρακτηριστικά του υλικού  
Το εκπαιδευτικό υλικό που ερευνήθηκε αποτελείται από 7 βιβλία μαθητή τα οποία 
καλύπτουν συνολικά 766 σελίδες. 

Αναλυτικότερα το βιβλίο μαθητή «Μαργαρίτα 1» αποτελείται από 64 σελίδες και 9 
μαθήματα-ενότητες: 1ο Καλημέρα, 2ο Γειά σου, 3ο Σχολείο, 4ο Το κρυφτό, 5ο Ζωολογικός 
κήπος, 6ο Το πάρτι, 7ο Ρούχα, 8ο Η μέρα, 9ο Παίζουμε ενώ στο τέλος το βιβλίου υπάρχει η 
ενότητα παιχνίδια.  

Το βιβλίο «Μαργαρίτα 2» αποτελείται από 72 σελίδες και 9 μαθήματα-ενότητες: 1ο Στο 
σχολείο, 2ο Το πάρτι μου, 3ο Το πρόγραμμα της εβδομάδας, 4ο Πάμε για ψώνια; 5ο 
Μαγειρεύουμε!!, 6ο Η οικογένεια Ποντικάκη, 7ο Όλοι παίζουμε, 8ο Εποχές και γιορτές και 
9ο Μια φορά και έναν καιρό. Τέλος ακολουθεί η ενότητα παιχνίδια. 

Το βιβλίο «Μαργαρίτα 3» αποτελείται από 96 σελίδες και 9 μαθήματα-ενότητες: 1ο 
Ποιος είναι; 2ο Εστιατόριο ή φαστ φουντ; , 3ο Πού πήγε ο Φρίξος; , 4ο Στο τσίρκο, 5ο Τα 
γενέθλια, 6ο Μια φανταστική ιστορία, 7ο Αθλητισμός, 8ο 9ο θυμάσαι; . 

Το βιβλίο «Μαργαρίτα 4» αποτελείται από 104 σελίδες και 9 μαθήματα-ενότητες: 
1ο Καλωσήρθατε!, 2ο Τα χόμπι μου, 3ο Στη λαϊκή, 4ο Στα μαγαζιά, 5ο Υγεία, 6ο Ο κόσμος 

μας, 7ο Στο σχολείο, 8ο Τα ταξίδια και 9ο Η ενημέρωση. 
Το βιβλίο «Μαργαρίτα 5» αποτελείται από 120 σελίδες και 9 μαθήματα-ενότητες: 
1ο Ο καλύτερός μου φίλος! Η καλύτερή μου φίλη!, 2ο Τι να φορέσω; , 3ο Το σπίτι μου, το 

δωμάτιό μου, 4ο Ένας καβγάς, 5ο Σχήματα και πράξεις, 6ο Στον ζωολογικό κήπο, 7ο Γιορτές 
και έθιμα, 8ο Στην κατασκήνωση, 9ο Και τώρα…επανάληψη.  

Το βιβλίο «Μαργαρίτα 6» αποτελείται από 126 σελίδες και 9 ενότητες: 1η Εγώ και οι 
άλλοι, 2η Η αγαπημένη μου χώρα – Η αγαπημένη μου πόλη, 3η Καλλιτέχνες και 
επαγγέλματα, 4η Διαφημίσεις, 5η Σπορ και αθλητισμός, 6η Νέοι και σχέσεις, 7η Ταξίδια, 8η 
Διατροφή, 9η Τεχνολογία και διαδίκτυο.  

Τέλος το τελευταίο βιβλίο «Μαργαρίτα 7» αποτελείται από 184 σελίδες και 9 ενότητες: 
1η Γονείς και παιδιά, 2η Τι θα γίνω όταν μεγαλώσω, 3η Φαντασία και πραγματικότητα, 4η 
Οι μαθητές μιλούν, 5η Αθλητισμός και παιχνίδια, 6η Επικοινωνία και νέες τεχνολογίες, 7η 
Έλα στη χώρα μου, 8η Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι και τέλος ακολουθεί η 9η Επαναληπτική 
ενότητα. 

Το περικείμενο και ιδιαίτερα η εικονογράφηση καταλαμβάνει σημαντικό μέρος των 
σχολικών βιβλίων που ερευνήθηκαν. Οι εικόνες, φωτογραφίες και εικαστικά σημεία που 
περιλαμβάνονται στα σχολικά βιβλία συμβάλλουν στην περιγραφική λειτουργία των 
κειμένων ενώ ταυτόχρονα δίνουν επιπλέον πληροφορίες κάνοντας το περιεχόμενο των 
βιβλίων πιο κατανοητό και πιο ευχάριστο. 
 
2.6 Η επιλογή της μεθόδου ανάλυσης 
Η ερευνητική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη του υπό έρευνα υλικού αλλά 
και για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων είναι η Ποιοτική Ανάλυση Περιεχομένου. 

Η ανάλυση περιεχομένου έχει καθιερωθεί ως ένας γενικός όρος που περιλαμβάνει 
εμπειρικές μεθόδους αρκετά διαφορετικές ως προς τις θεωρητικές τους αφετηρίες και τον 
τρόπο προσέγγισης των κειμένων. Σε γενικό επίπεδο πάντως, ο βασικός στόχος της 
κλασικής ανάλυσης περιεχομένου είναι η μετατροπή ετερόκλιτων και «ακατέργαστων» 
πληροφοριών γύρω από ένα ζήτημα σε δεδομένα τα οποία μπορούν να τύχουν μιας 
συστηματικής επεξεργασίας και περιγραφής (Φίλιας, 1998). 

Ως τεχνική είναι χρήσιμη γιατί επιτρέπει να ανακαλυφθεί και να περιγραφεί πού 
εστιάζεται το ατομικό, ομαδικό, θεσμικό, ή κοινωνικό ενδιαφέρον καθώς και οι ευρύτερες 
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κοσμοαντιλήψεις και τα κυρίαρχα ιδεολογικά καθεστώτα. Επιπλέον βοηθά στο να εξαχθούν 
συμπεράσματα, τα οποία ενισχύονται από άλλες μεθόδους συγκέντρωσης δεδομένων. Η 
ανάλυση περιεχομένου σε κάποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται ως μέθοδος έρευνας εκεί που 
είναι είτε ιδιαίτερα δαπανηρή, είτε αδύνατη η χρήση μιας οποιασδήποτε άλλης μεθόδου 
(Weber, 1990 & Krippendorf, 1980).  

Σύμφωνα με τον Berelson (1971), οι τρεις βασικοί στόχοι που εξυπηρετεί η ανάλυση 
περιεχομένου είναι : 

α) η ανάλυση των χαρακτηριστικών αυτού καθεαυτού του μηνύματος, του λόγου κα της 
μορφής του 

β) η ανάλυση των χαρακτηριστικών των συγγραφέων των κειμένων ή των προθέσεών 
τους, των στάσεων και των αντιλήψεών τους και  

γ) η ανάλυση της σχέσης του κειμένου/μηνύματος με τον αναγνώστη, δηλαδή τις 
επιπτώσεις που έχουν οι υποτιθέμενε ανάγκες και προσδοκίες του αναγνωστικού κοινού 
στο περιεχόμενο των κειμένων και την επιρροή που ασκούν τα τελευταία στο πραγματικό 
αναγνωστικό κοινό. 

Σήμερα κατά κανόνα η ανάλυση περιεχομένου περιορίζεται στον πρώτο από τους τρεις 
στόχους που αναφέρθηκαν παραπάνω, ενώ η εμπειρική τεκμηρίωση των δύο επόμενων 
διαστάσεων, δηλαδή η άντληση πληροφοριών για τους συγγραφείς των κειμένων και των 
προθέσεών τους αλλά και η διερεύνηση της σχέσης αναγνώστη-κειμένου, γίνεται με την 
επιστράτευση της συμμετοχικής παρατήρησης ή της επιτόπιας εθνογραφικής έρευνας 
(Κωνσταντινίδου, 1998).  

Η ανάλυση περιεχομένου σύμφωνα με τον Βάμβουκα (2010), ορίζεται ως εξής: τα 
δεδομένα της έρευνας , το υλικό της, έχουν συχνά προφορική ή γραπτή προέλευση. Το 
υλικό αυτό είναι δηλωτικό ορισμένων χαρακτηριστικών της προσωπικότητας των 
δημιουργών του και συγκεντρώνεται ακριβώς για να μπορέσει ο ερευνητής να κατανοήσει 
και να ερμηνεύσει από το δημιούργημα τις γνώμες, τις αξίες, τις στάσεις και γενικά τη 
συμπεριφορά του δημιουργού. Για να επιτύχει ο ερευνητής το σκοπό του πρέπει ο 
ερευνητής να αναλύσει επιστημονικά το υλικό της έρευνας ταξινομώντας το σε κατηγορίες 
και κωδικοποιώντας το. Η διαδικασία της κωδικοποίησης είναι γνωστή ως ανάλυση 
περιεχομένου και αποβλέπει στην υποκατάσταση της υποκειμενικής εκτίμησης με την 
αντικειμενική ανάλυση και ποιοτικοποίηση.  

Με την ανάλυση περιεχομένου μπορούν να μελετηθούν όλα τα στοιχεία της 
επικοινωνίας. Στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται 
περισσότερο για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών του περιεχομένου, τη συναγωγή 
αξιόπιστων συμπερασμάτων για τα χαρακτηριστικά του πομπού της επικοινωνίας και τον 
προσδιορισμό των χαρακτηριστικών στου δέκτες στους οποίους απευθύνεται η επικοινωνία 
ή των επιπτώσεών της στους δέκτες. Η ανάλυση της ροής της επικοινωνίας σε διαδοχικά 
χρονικά διαστήματα ταξινομείται στο ίδιο σύστημα κατηγοριών, πράγμα που επιτρέπει την 
αντικειμενική καταγραφή των χαρακτηριστικών του παιδαγωγικού λόγου σε διάφορες 
χρονικές περιόδους (Βάμβουκας, 2010). Με τον τρόπο αυτό μπορεί να μελετήσει κανείς την 
εξέλιξη της παιδαγωγικής σκέψης και τις αξίες στις οποίες αναφέρονται τα αναγνώσματα 
που χρησιμοποιούνται στο σχολείο (Φραγκουδάκη, 1978). 

Η ανάλυση του περιεχομένου είναι σχετικά εύκολη και ελάχιστα δαπανηρή. Τα τεκμήρια 
μπορούν να αναλυθούν επανειλημμένα σε περίπτωση που χρειαστεί, πράγμα που 
επιτρέπει τη βελτίωση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων. Η 
ανάλυση και η κατηγοριοποίηση που εφαρμόζεται κατά τη διαδικασία της έρευνας 
επιτρέπουν τη συστηματική συμπύκνωση του κειμένου παρέχοντας μια πανοραμική εικόνα 
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των παραστάσεων που έχουν τα υποκείμενα της έρευνας για τα αντικείμενα. Επίσης γίνεται 
μια εξαντλητική παρουσίαση των στοιχείων του τεκμηρίου, αφού δεν παραλείπεται καμία 
πληροφορία του κειμένου, από αυτές που σχετίζονται με το αντικείμενο της έρευνας 
(Βάμβουκας, 2010).  

Στις αρχές τις δεκαετίας του 1980 ο Ph. Mayring συνέθεσε ένα μεθοδολογικό 
παράδειγμα ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου, το οποίο προέκυψε ως εξέλιξη της 
ποσοτικής ανάλυσης περιεχομένου και αυτό διότι κατά τον 20ο αιώνα ασκήθηκε ιδιαίτερα 
σκληρή κριτική στην ποσοτική ανάλυση περιεχομένου. Ο Ph. Mayring οδηγήθηκε στο 
μεθοδολογικό παράδειγμα της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου καθώς διαπίστωσε ότι 
από τα βιβλία μεθοδολογίας των κοινωνικών επιστημών απουσίαζε ένα κατάλληλο 
μεθοδολογικό εργαλείο για την ανάλυση ποιοτικού υλικού βάσει σαφών ερμηνευτικών 
κανόνων (Παγκουρέλια & Παπαδοπούλου, 2009). Η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου έδωσε 
μεγαλύτερη βαρύτητα στην εις βάθος διερεύνηση του υλικού αναπτύσσοντας ένα σύνολο 
τεχνικών για μια συστηματική ανάλυση των κειμένων (Mayring, 2000 όπως αναφέρεται στο 
Παγκουρέλια & Παπαδοπούλου, 2009). Στην ποιοτική ανάλυση περιεχομένου ξεκινώντας 
από το ίδιο το υλικό, για το οποίο αρχικά συλλέγονται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες, 
δημιουργείται ένα σύστημα κατηγοριών που προέρχονται από το κείμενο και ακολουθεί η 
ερμηνεία του βάσει των ερευνητικών ερωτημάτων που έχουν τεθεί αρχικά (Παγκουρέλια & 
Παπαδοπούλου, 2009). 

Σύμφωνα με τον Mayring η πορεία της ερευνητικής διαδικασίας περιλαμβάνει τα εξής 
στάδια: 1. καθορισμός του υπό έρευνα υλικού, 2. ανάλυση των συνθηκών κάτω από τις 
οποίες διαμορφώθηκε το υλικό, 3. τυπικά χαρακτηριστικά του υλικού, 4. κατεύθυνση της 
ανάλυσης, 5. ερωτήματα βάσει ενός θεωρητικού πλαισίου, 6. καθορισμός των τεχνικών 
ανάλυσης και επιλογή του παραδείγματος με το οποίο θα γίνει η έρευνα, 7. σύστημα 
κατηγοριών-αποδελτίωση, 8. ανάλυση βάσει συστήματος κατηγοριών (συγκεφαλαίωση, 
εξήγηση, δόμηση), 9. επανεξέταση συστήματος κατηγοριών και 10. ερμηνεία των 
δεδομένων στην κατεύθυσνη των βασικών ερωτήσεων (Μπονίδης, 2004).  

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε η Ποιοτική Ανάλυση Περιεχομένου σε μακρο-
επίπεδο. Αρχικά έγινε αποδελτίωση των σχετικών με τη θεματική της έρευνας αναφορών 
και στη συνέχεια ακολούθησε ανάλυση σε μακρο-επίπεδο και βάσει του συστήματος 
κατηγοριών με το παράδειγμα της δόμησης περιεχομένου. Έτσι έγινε προσπάθεια το 
σχετικό με το θέμα της έρευνας περιεχόμενο να αναλυθεί συνολικά. Από το σύνολο του 
κειμένου και του περικειμένου των βιβλίων με βάση το παράδειγμα της δόμησης 
περιεχομένου, επιλέχθηκαν τα πιο χαρακτηριστικά αποσπάσματα για κάθε κατηγορία, με 
τα οποία τεκμηριώθηκαν οι αναλύσεις για κάθε κατηγορία (Μπονίδης, 2004). 
 
2.7 Το σύστημα κατηγοριών  
Με βάση το σκοπό της έρευνας και τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν συγκροτήθηκε 
ένα αρχικό παραγωγικό σύστημα κατηγοριών, το οποίο ύστερα από την μελέτη του υλικού 
της έρευνας οδήγησε σε ένα τελικό επαγωγικό σύστημα κατηγοριών. Το επαγωγικό 
σύστημα κατηγοριών συγκροτήθηκε ύστερα από την αποδελτίωση των αναφορών και των 
εικόνων των βιβλίων που είναι σχετικές με την  έρευνα. Το σύστημα κατηγοριών προσπαθεί 
να καλύψει το σκοπό και τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας. Προσπαθεί επίσης να 
καλύψει κάθε αναφορά του κειμένου και του περικειμένου των βιβλίων με κάθε αναφορά 
να εντάσσεται σε μια κατηγορία ή υποκατηγορία. Η υποδιαίρεση των κατηγοριών βοηθά 
την αποσαφήνιση και συγκεκριμενοποίηση της γενικής κατηγορίας, ώστε αυτή να είναι πιο 
ξεκάθαρη και πλήρης (Σωτηρακοπούλου, 2011).  
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2.8 Το επαγωγικό σύστημα κατηγοριών  
Α. Η Ελλάδα, ο πολιτισμός και τα πολιτισμικά του χαρακτηριστικά: Α1) η πολιτισμική 
ακτινοβολία στο παρελθόν και το παρόν, Α2) τέχνες, Α3) κουλτούρα, Α4) συνήθειες, Α5) 
αθλητισμός, Α6) διατροφή, Α7) μνημεία Α8) ήθη και έθιμα, Α9) λαογραφικές περιγραφές.  
Β. Η Ελλάδα ως γεωγραφικός χώρος: Β1) η φύση, Β2) το κλίμα, Β3) το χωριό, Β4) η πόλη, Β5) 
τα νησιά, Β6) κτίρια. 
Γ. Η Ελλάδα στη σύγχρονη εποχή: Γ1) «εικόνες» της σύγχρονης Ελλάδας, Γ2) σύγχρονος 
τρόπος ζωής. 
Δ. Ελλάδα και Θρησκεία: Δ1) σχέση Ελλάδας-θρησκείας, Δ2) η θρησκεία ως κομμάτι της 
εθνοπολιτισμικής ταυτότητας των ελλήνων. 
Ε. Η Ελλάδα και το ιστορικό της παρελθόν: Ε1) αναφορά σε ιστορικές περιπέτειες του 
ελληνισμού, Ε2) Ιστορική συνέχεια. 
Στ. Εθνικισμός – εθνοκεντρισμός: ΣΤ1) προβολή εθνικής παράδοσης 
Ζ. Οι «Άλλοι» λαοί: Ζ1) παρουσίαση άλλων λαών,  Ζ2) η σχέση της Ελλάδας με τον υπόλοιπο 
κόσμο.  
 
2.9 Το μεθοδολογικό παράδειγμα της ανάλυσης του υλικού 
Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το μεθοδολογικό παράδειγμα της Ποιοτικής Ανάλυσης 
Περιεχομένου για την έρευνα του κειμένου των σχολικών βιβλίων σε μάκρο- και μίκρο-
επίπεδο. Το συγκριμένο παράδειγμα αποτελεί σύνθεση των παραδειγμάτων της ποιοτικής 
ανάλυσης περιεχομένου και της ερμηνευτικής μεθόδου (Μπονίδης, 2004; 
Σωτηρακοπούλου, 2011). Ειδικότερα χρησιμοποιήθηκε η «δόμηση» της Ποιοτικής 
Ανάλυσης Περιεχομένου και η «ερμηνευτική μέθοδος» για την επεξεργασία του υλικού. Το 
υλικό της έρευνας ταξινομήθηκε κατά (υπό-) κατηγορία, με βάση τη «δόμηση 
περιεχομένου». Η δόμηση περιεχομένου αποβλέπει στην κατάδειξη συγκεκριμένων πτυχών 
του υλικού, στην ένταξη ενός διαχωρισμού στο υλικό και στην αποτίμησή του βάσει 
συγκεκριμένων κριτηρίων (Σωτηρακοπούλου, 2011). Έγινε περιγραφή του υπό έρευνα 
υλικού με την παράθεση αναφορών και εικόνων κατά βασική κατηγορία. Παρατέθηκαν οι 
χαρακτηριστικότερες αναφορές, που σχετίζονται με το θέμα και τα ερευνητικά ερωτήματα 
της έρευνας. Οι αναφορές αυτές παρατέθηκαν με το μέγιστο δυνατό τους συγκείμενο, 
τουλάχιστον μία σε κάθε βασική κατηγορία. Τέλος μετά την παρουσίαση των αναλύσεων 
έγινε προσπάθεια ερμηνείας των αναλύσεων που προηγήθηκαν με βάση την ερμηνευτική 
μέθοδο. Η ερμηνευτική μέθοδος αφορά την κατανόηση μιας κατάστασης πραγμάτων με 
μέσω της αποσαφήνισης και της σύνθεσης του όλου στο οποίο οφείλει να ενταχθεί αφού 
υφίσταται αναλυτική σχέση ανάμεσα στο όλο και τα μέρη που το συνθέτουν (Μπονίδης, 
2004; Σωτηρακοπούλου, 2011). 
 
3. Συμπεράσματα 
Μελετώντας τα βιβλία που παράχθηκαν για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά, 
από το Εργαστήριο Μεταναστευτικών και Διαπολιτισμικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.) και 
συγκεκριμένα τη σειρά υλικού που αφορά τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας 
με την επωνυμία «Μαργαρίτα» μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι αν και δεν δίνεται μια 
ολοκληρωμένη εικόνα της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, καθώς δεν είναι και ο στόχος 
του συγκεκριμένου υλικού, λαμβάνοντας υπόψη την ομάδα στόχο στην οποία απευθύνεται, 
μπορεί να εκφραστεί η άποψη ότι η συνολική εικόνα είναι ιδιαίτερα θετική για την αλλαγή 
που έχει επέλθει σε επίπεδο συγγραφής, κυρίως γιατί ξεπερνιούνται στερεότυπα και 
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εμμονές του παρελθόντος καθώς στερούνταν συγχρονικών στοιχείων και παρουσίαζαν μια 
εξιδανικευμένη εικόνα του παρελθόντος και της σύγχρονης Ελλάδας. Ο πλούτος των 
θεμάτων που διαπραγματεύονται φέρνουν το συγκεκριμένο υλικό σε πλεονεκτική θέση και 
η πλούσια εικονογράφηση το κάνει ιδιαίτερα ελκυστικό. Μέσα από τις διάφορες 
κατηγορίες και υποκατηγορίες που έχει χωριστεί το υλικό μεταφέρεται μια εικόνα 
πραγματική αξιοποιώντας τον ελληνικό πολιτισμό και την ιστορία.  

Ως προς τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας η Ελλάδα παρουσιάζεται σε πολλά 
σημεία, όπως είναι στην πραγματικότητα, καθώς δεν ωραιοποιούνται καταστάσεις και δεν 
υπάρχουν εξιδανικεύσεις. Η παρουσίαση του παραδοσιακού αλλά και σύγχρονου 
πολιτισμού γίνεται με τρόπο που δεν δημιουργεί εξιδανικεύσεις και ο ελληνικός πολιτισμός 
δεν προβάλλεται ως ανώτερος σε σχέση με άλλους πολιτισμούς. Επίσης δεν φάνηκε το εν 
λόγω εκπαιδευτικό υλικό να καλλιεργεί προκαταλήψεις και στερεότυπα στους μαθητές της 
διασποράς ούτε να υπάρχουν σημεία που συμβάλλουν στην υποβάθμιση άλλων λαών, 
καθώς δεν υπάρχουν αρνητικοί χαρακτηρισμοί και εικόνες αρνητικά φορτισμένες. Η εθνική 
παράδοση και ιστορία προβάλλεται κατά τέτοιο τρόπο που δεν προκαλεί το αίσθημα του 
εθνοκεντρισμού. Αντίθετα υπάρχουν εικόνες που κατά κάποιο τρόπο προωθούν την 
αλληλεγγύη και συνεργασία των λαών. Βέβαια οι αναφορές στην Αρχαία Ελλάδα και στην 
προβολή της σύγχρονης Ελλάδας δεν λείπει αλλά γίνεται σε ένα πλαίσιο οικουμενικότητας 
του πολιτισμού. 

Στο σημείο αυτό θα ήταν χρήσιμο να ερευνηθούν και οι υπόλοιπες σειρές εκπαιδευτικού 
υλικού για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων πολιτισμού στη διασπορά.  
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Το φύλο μέσα από τις δομές της γλώσσας. Μια γλωσσολογική 
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Περίληψη 
Η μεταπτυχιακή διατριβή μελέτησε το πώς παρουσιάζονται τα δύο φύλα μέσα από τη γλώσσα και τις δομές 
της στη νέα Γραμματική της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού. Σε επίπεδο Μορφολογίας, Σύνταξης και Σημασιολογίας 
βρέθηκε ότι υπάρχει ανισότιμη προβολή των φύλων μέσω της γλώσσας και συγκεκριμένα παρατηρήθηκε  ότι 
ο γλωσσικός σεξισμός είναι υπαρκτός και εμφανίζεται στις κατηγορίες ανάλυσης που εξετάστηκαν 
(υποκείμενα ρηματικών φράσεων θηλυκού και αρσενικού γένους, αντικείμενα αρσενικού και θηλυκού 
γένους, επιθετικοί προσδιορισμοί γυναικών και ανδρών, επώνυμοι - ανώνυμοι - διάσημοι χαρακτήρες, 
επαγγελματικοί όροι/τίτλοι ανδρών και γυναικών, πρόταξη αρσενικού ή θηλυκού, ταύτιση των λέξεων «παιδί» 
και «άνθρωπος» με άτομα αρσενικού γένους, γενικευτική χρήση αρσενικού γένους). Το γλωσσικό 
περιεχόμενο της Γραμματικής δεν είναι σύμφωνο με τις  διακηρύξεις για την ισότητα των φύλων των ΔΕΠΠΣ 
και ΑΠΣ, και δε συμφωνεί με τις προδιαγραφές των διδακτικών βιβλίων του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου καθώς δεν προωθεί την ισότιμη προβολή των φύλων παρά το γεγονός ότι είναι το τελευταίο 
εισαχθέν βιβλίο (2011) στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και όφειλε να διέπεται από το πνεύμα της ισότητας 
των φύλων. Η μεθοδολογία που επιλέχθηκε ήταν η Ποιοτική Ανάλυση Περιεχομένου (ΠΑΠ) σε συνδυασμό με 
την Κριτική Ανάλυση Λόγου (ΚΑΛ) κατά το πρότυπο του Norman Fairclough. Σκοπός του μεθοδολογικού 
εργαλείου ήταν να συνδυάσει τα πλεονεκτήματα των ποιοτικών και ποσοτικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων, 
καθώς η ΠΑΠ προσφέρει συγκρίσιμα και αξιοποιήσιμα αποτελέσματα ενώ η ΚΑΛ βοηθά στην ερμηνεία τους 
δίνοντας κοινωνικές προεκτάσεις. Το πρώτο κεφάλαιο εισάγει το θεωρητικό υπόβαθρο της μεταπτυχιακής 
διατριβής αποκαλύπτοντας τη σχέση γλώσσας και φύλου, ερμηνεύοντας το γλωσσικό σεξισμό και 
αποσαφηνίζοντας την επίδραση του γλωσσικού σεξισμού στο μαθητικό πληθυσμό μέσα από τα σχολικά 
εγχειρίδια. Το δεύτερο κεφάλαιο αναλύει τη μεθοδολογία της έρευνας, τις συνθήκες διαμόρφωσης και 
επιλογής του σχολικού εγχειριδίου της Γραμματικής θέτοντας τα ερευνητικά ερωτήματα. Το τρίτο και 
τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζει και αναλύει τα αποτελέσματα της έρευνας συγκρίνοντας αντίστοιχες 
κατηγορίες ανάλυσης άλλων ερευνών. 
 
Λέξεις-κλειδιά: φύλο, γλωσσικός σεξισμός, γλωσσολογία, Γραμματική Δημοτικού 

  
1. Δομή Εργασίας  
Η εργασία έχει την εξής δομή: 
• 1ο Κεφάλαιο «Γλώσσα και φύλο». Εισάγει το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας 

ορίζοντας βασικές έννοιες στη σχέση γλώσσας και φύλου. 
• 2ο Κεφάλαιο «Μεθοδολογία». Αναλύει τη μεθοδολογική πορεία της έρευνας. 
• 3ο Κεφάλαιο «Αποτελέσματα ανάλυσης και συζήτηση». Παρουσιάζει τα αποτελέσματα 

της ανάλυσης του ερευνώμενου υλικού και επιχειρεί την κριτική ανάλυσή τους.  
• Βιβλιογραφία 
 
2. Γλώσσα και φύλο 
Στόχος αυτής της διατριβής ήταν να αποκαλύψει πώς παρουσιάζονται τα δύο φύλα μέσα 
από τη γλώσσα και τις δομές της στη νέα Γραμματική της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού (2011) σε 
επίπεδο Μορφολογίας, Σύνταξης και Σημασιολογίας. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν ήταν τα εξής: Υπάρχει ισότιμη προβολή των 
φύλων μέσω της γλώσσας στη νέα Γραμματική Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού; Το γλωσσικό 
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περιεχόμενο της Γραμματικής είναι σύμφωνο με τις διακηρύξεις για την ισότητα των φύλων 
των ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ, του «βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού για την εισαγωγή θεμάτων 
σχετικά με τα φύλα στην εκπαιδευτική διαδικασία» στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ II και με τις 
προδιαγραφές διδακτικών βιβλίων τόσο του Υ.ΠΑΙ.Θ. όσο και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου; Υπάρχει γλωσσικός σεξισμός στο συγκεκριμένο σχολικό βιβλίο και αν ναι, με 
ποιον τρόπο εμφανίζεται; 
 
2.1. Βιολογικό και κοινωνικό φύλο  
Το βιολογικό φύλο ή “sex” «περιγράφει τις βιολογικές διαφορές ανάμεσα σε άνδρες και 
γυναίκες, οι οποίες είναι πανανθρώπινες και καθορισμένες εκ γενετής» (Unesco, 2011: 6). 

Το κοινωνικό φύλο ή “gender” ορίζεται ως οι γυναικείοι και ανδρικοί ρόλοι που 
διαμορφώνονται από το οικογενειακό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον (Unesco, 
2011: 5).Επίσης, το κοινωνικό φύλο αναφέρεται στις κοινωνικές «προσδοκίες για τα 
χαρακτηριστικά, τις δεξιότητες και τις πιθανές συμπεριφορές» δημιουργώντας έτσι την 
αναμενόμενη/ επιθυμητή θηλυκότητα και αρρενωπότητα, οι οποίες «μαθαίνονται» 
(Unesco, 2011: 5). Το κοινωνικό φύλο συναντάται στις πράξεις, στον λόγο, στις επιθυμίες, 
στις ιδέες και εμφανίζεται σαν κάτι φυσιολογικό, δεδομένο το οποίο γίνεται αποδεκτό όπως 
η επιστημονική αλήθεια. (Eckert & McConnell-Ginet, 2003: 9). Οι West και Zimmerman 
ορίζουν το κοινωνικό φύλο ως «κάτι με το οποίο γεννιόμαστε και όχι κάτι που έχουμε, αλλά 
κάτι που κάνουμε» ή κατά την Butler «κάτι που προβάρουμε» (στο Eckert & McConnell-
Ginet, 2003: 10). 

Τα παιδιά κάνουν χρήση των έμφυλων χαρακτηριστικών τους ήδη από την ηλικία των 19 
μηνών(Zosuls et al, στο Κογκίδου, 2014: 804). Η Fine (στο Κογκίδου, 2014: 804) υποστηρίζει 
ότι τα παιδιά έχουν αντίληψη της σημασίας που αποδίδει η κοινωνία στην 
κατηγοριοποίησή τους σε ανδρικό και γυναικείο φύλο. Για αυτό τα παιδιά επιδιώκουν να 
αντεπεξέλθουν στις κοινωνικές προσδοκίες υιοθετώντας έμφυλες πρακτικές. Οι έμφυλες 
ταυτότητες μετατρέπονται σε νόρμες με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται «η ελεύθερη και 
ολόπλευρη ανάπτυξη της υποκειμενικότητας των παιδιών», αφού «κάθε παρέκκλιση» από 
τον κανόνα, αποδοκιμάζεται (Κογκίδου, 2014: 806). 

Αν, λοιπόν, τα παιδιά συμμορφώνονται και διαμορφώνονται από τις κοινωνικές νόρμες 
και πρακτικές, γίνεται φανερό ότι η γλώσσα ως κοινωνικό προϊόν δεν καθρεφτίζει 
μονομερώς την κοινωνία, αλλά τη διαμορφώνει και έτσι δύναται σε μεγάλο βαθμό μέσω 
του λόγου να κατασκευάσει έμφυλες ταυτότητες αναπαράγοντας κοινωνικές ανισότητες 
(Παυλίδου, 2006a: 11). Στο σημείο αυτό, οι ερευνητές/τριες καλούνται να μελετήσουν τη 
σχέση γλώσσας- φύλου, ώστε να αποκαλύψουν την τροχοπέδη για την επίτευξη της 
ισότητας των φύλων. 
 
2.2. Σχέση γλώσσας και φύλου σε επίπεδο γλωσσολογίας  
Η σχέση γλώσσας και φύλου εισήχθη ως θέμα προς μελέτη στα τέλη της δεκαετίας του ’60. 
Ως τα μέσα της δεκαετίας του ’70, η Γλωσσολογία θεωρεί ότι το γραμματικό γένος μιας 
λέξης (δηλαδή η διάκριση σε αρσενικό, θηλυκό ή ουδέτερο γένος) «παραπέμπει στο φύλο 
(«φυσικό γένος») ως εξωγλωσσική βιολογικά προσδιοριζόμενη, κατηγορία» (Παυλίδου, 
2006b). Με την είσοδο των Σπουδών Φύλου και του νεοφεμινισμού η γλωσσολογία δεν 
επικεντρώνεται πλέον στο βιολογικό φύλο αλλά στο κοινωνικό φύλο  και συγκεκριμένα, στο 
ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισμικό του υπόβαθρο αλλά και στις σχέσεις εξουσίας από τις 
οποίες διέπεται (Παυλίδου, 2006b). 
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Η γλωσσολογική έρευνα της σχέσης γλώσσας και φύλου διαχωρίζεται σε δύο 
κατευθύνσεις. Η πρώτη μελετά την εμφάνιση του φύλου στις τυποποιημένες δομές της 
γλώσσας αναλύοντας το πώς τα φύλα αντιπροσωπεύονται άνισα στη γλώσσα (Τσοκαλίδου, 
2001: 104). Με άλλα λόγια, αναλύεται το πώς αποτυπώνεται ο γλωσσικός σεξισμός. Η 
δεύτερη κατεύθυνση, μελετά το πώς τα δύο φύλα χρησιμοποιούν τη γλώσσα σε 
επικοινωνιακό πλαίσιο, δηλαδή αναλύεται «η γλωσσική τους συμπεριφορά» (Τσοκαλίδου, 
2001: 104).  

Οι έρευνες της πρώτης κατεύθυνσης εστιάζουν στην αποκάλυψη του αν η γλώσσα είναι 
φορέας των εξουσιαστικών σχέσεων που επικρατούν σε μια ανδροκρατική κοινωνία 
(Παυλίδου, 2006b). Η πλειοψηφία των ερευνών καταδεικνύει την «ανισότιμη αντιμετώπιση 
των γυναικών στο χώρο των γλωσσικών αναπαραστάσεων και του συμβολικού» (Παυλίδου, 
2006b). Σε γλωσσικό επίπεδο, η γυναίκα υποεκπροσωπείται ή «αποσιωπάται η ύπαρξή 
της», της αποδίδονται αρνητικά στοιχεία και κατασκευάζεται η εικόνα της από μια ανδρική 
οπτική γωνία ως πρότυπο ομορφιάς ή αντικείμενο ηδονής (Παυλίδου, 2006b).   

Η γλωσσολογική έρευνα για τη σχέση της ελληνικής γλώσσας και φύλου εμφανίστηκε με 
καθυστέρηση τη δεκαετία του ΄80. Αίτια ήταν η μειωμένη «μαζικότητα» και «δυναμική» του 
ελληνικού φεμινιστικού κινήματος και η προτίμηση που έδειξαν οι γλωσσολόγοι σε έρευνες 
που δε σχετίζονται με τις «κοινωνικές και επικοινωνιακές πτυχές της ελληνικής γλώσσας» 
(Παυλίδου 2006: 10 και 36). Μετά το 2000, στο πλαίσο του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ, «η 
χρηματοδότηση προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και ερευνητικών προγραμμάτων Σπουδών 
Φύλου και Ισότητας» (Στρατηγάκη, 2005), πυροδότησε την αύξηση της ερευνητικής 
παραγωγής σε θέματα σχέσης γλώσσας και φύλου. 

Η Παυλίδου (2006a: 11), τονίζει πως έργο της Γλωσσολογίας δεν είναι η αιτιολόγηση 
«της οικουμενικότητας της αντρικής κυριαρχίας» αλλά η «αποκάλυψη του ρόλου της 
γλώσσας στη διατήρηση και την αναπαραγωγή των σχέσεων ανισότητας ανάμεσα στα δύο 
φύλα». Η Φραγκουδάκη (1987: 23-24) προσθέτει ότι η «γλώσσα δεν είναι κοινωνικά αθώα» 
καθώς οι κοινωνικές νόρμες διαποτίζουν τις λέξεις και ταυτόχρονα λανθάνουν σε αυτές 
ιδεολογίες ακόμη και σε μορφολογικό ή συντακτικό επίπεδο. 
 
2.3. Γλωσσικός σεξισμός 
Ο γλωσσικός σεξισμός στις γλωσσολογικές έρευνες  εντοπίζεται σε τρεις βασικές γλωσσικές 
δομές: Μορφολογία, Σύνταξη και Σημασιολογία. 
 
2.3.1. Γλωσσικός σεξισμός στη Μορφολογία  
Σε μορφολογικό επίπεδο, ο γλωσσικός σεξισμός αποτυπώνεται στη μορφολογία των λέξεων 
και συγκεκριμένα στο γραμματικό γένος. Το γραμματικό γένος ακολουθεί την «ιεραρχία 
αρσενικού, θηλυκού και ουδέτερου γένους» (Τσοκαλίδου, 1996: 25). Αυτή η γραμματική 
ιεραρχία αποδεικνύει την “αυθαίρετη” γραμματική υπεροχή του αρσενικού. 

Η κυριαρχία του αρσενικού γραμματικού γένους στη ελληνική γλώσσα δηλώνεται και με 
τη χρήση των οικογενειακών επιθέτων αρσενικού γένους καθώς συνηθίζεται τα γυναικεία 
επίθετα να σχηματίζονται με τη γενική ενικού του αρσενικού (π.χ. Κωνσταντίνου) 
αποτυπώνοντας έτσι την κτήση της γυναίκας και την εξάρτησή της από τον πατέρα ή το 
σύζυγο μέσω της γλώσσας (γενική κτητική) (βλ. σχ. Παυλίδου, 2006: 39). Η προσθήκη του 
επιθήματος /-αινα/ στο όνομα ή το επίθετο του συζύγου της (π.χ. Γκουντούραινα= η 
γυναίκα του Γκουντούρα).  

Παρά την είσοδο των γυναικών στους αντίστοιχους επαγγελματικούς χώρους δεν έχει 
δημιουργηθεί αντίστοιχος όρος με θηλυκό γραμματικό γένος (π.χ. η ταμίας) ή δε 
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χρησιμοποιείται αν υπάρχει (ο/η δικηγόρος). Έτσι, επικαλύπτεται η γυναικεία φύση του 
επαγγέλματος «νομιμοποιώντας» την κατοχή του συγκεκριμένου επαγγέλματος από 
άντρες. (βλ. σχ. Κογκίδου, 2014a). Επίσης, προκαλείται δημιουργία αρνητικών αντιλήψεων 
για τις επιδόσεις γυναικών στο χώρο εργασίας αλλά και ταυτόχρονη μείωση της γυναικείας 
αυτοεκτίμησης σε εργασιακά θέματα (Ehrlich, 2004: 320). Χαρακτηριστική είναι η 
επιθυμητή χρήση του θηλυκού επιθήματος /-ίσσα/, /-έσσα/, /-ίνα/, /-τρια/ για 
επαγγέλματα χαμηλού κοινωνικού κύρους (π.χ. μαγείρισσα, υπηρέτρια, εργάτρια) έναντι 
της μη αρεστής χρήσης των όρων γιατρέσσα/γιατρίνα, δικηγορίνα, βουλεύτρια/βουλευτίνα 
καθώς υποβιβάζουν το κοινωνικό τους κύρος. 

Η γενικευτική (generic) ή ρυθμιστική χρήση του αρσενικού γένους για τη δήλωση και των 
δύο φύλων δηλώνει «ένα σύνολο ανθρώπων με διαφορετικό γένος» (Τσοκαλίδου, 1996: 25-
26) προκαλώντας αμφισημία που λύνεται μόνο με τα συμφραζόμενα καθώς πίσω από ένα 
αρσενικό επίθημα μπορεί να εννοηθεί είτε το αρσενικό γένος είτε και τα δύο γένη μαζί . Για 
παράδειγμα στην πρόταση “Οι Έλληνες είναι καλοφαγάδες” εννοείται όλος ο ελληνικός 
λαός, άνδρες και γυναίκες. 

Τέλος, σε μορφολογικό επίπεδο δημιουργούνται ζητήματα συμφωνίας καθώς για να 
δηλωθούν κατηγορούμενα που αναφέρονται σε έμψυχα υποκείμενα διαφορετικού φύλου 
χρησιμοποιείται το αρσενικό γένος. Για παράδειγμα “Η Δήμητρα και ο Νίκος είναι 
παντρεμένοι” ενώ είναι αντιγραμματική η πρόταση *“Η Δήμητρα και ο Νίκος είναι 
παντρεμένες”.  

Σε πραγματολογικό επίπεδο, παρατηρείται ζήτημα συμφωνίας σε αντωνυμίες που, αν 
και μπορεί να αναφέρονται μόνο σε γυναικείο πληθυσμό χρησιμοποιούν το αρσενικό 
γραμματικό γένος. Για παράδειγμα όταν κάποια τηλεφωνεί ο συνομιλητής/τρια θα ρωτήσει 
«Ποιος είναι;» και όχι  «Ποια είναι;» ενώ είναι ξεκάθαρο πως η φωνή είναι γυναικεία. 
 
2.3.2. Γλωσσικός σεξισμός στη Σημασιολογία 
Η βιολογική διαφοροποίηση μπορεί να επιτευχθεί και σε επίπεδο λεξήματος με τα λεξικά 
μορφήματα /αντρ-/ και /γυναικ-/. Τα παράγωγα αυτών των μορφημάτων μπορούν, σε 
σημασιολογικό επίπεδο, να είναι φορτισμένα και με την κοινωνική διαβάθμιση των φύλων 
και τα αντίστοιχα έμφυλα κοινωνικά στερεότυπα (βλ. σχ. Παυλίδου, 2006: 44& 46-47). Κατά 
τη διαδικασία του υποκορισμού η λέξη «γυναικούλα» στην πρόταση «Φέρεσαι σαν 
γυναικούλα» εμπεριέχει υποτιμητική χροιά ενώ η λέξη «αντράκι» στην πρόταση «Έγινες 
ολόκληρο αντράκι» υποδηλώνει επιδοκιμασία. Παρόμοια, κατά τη μεγέθυνση η λέξη 
«άντρακλας» υποδηλώνει θαυμασμό ενώ η λέξη «γυναικάρα» εμπεριέχει θαυμασμό με 
σεξουαλικές συνδηλώσεις. 

Σημασιολογικά ουδέτερες λέξεις, όπως «άνθρωπος» και «παιδί», αποκτούν κατά τη 
χρήση τους μια επικάλυψη της γυναικείας φύσης ή «ασάφεια σε σχέση με το φύλο» 
παραπέμποντας είτε «στο ανθρώπινο είδος» είτε «στον ενήλικα άνδρα» ή σε αγόρι 
(Κογκίδου, 2014a). 
 
2.3.3. Γλωσσικός σεξισμός στη Σύνταξη 
Οι Eckert & McConnell-Ginet (2003: 73) τονίζουν ότι στις «συντακτικές επιλογές» σε σχέση 
με το φύλο και τη σεξουαλικότητα μπορεί να λανθάνει η «κυρίαρχη στερεοτυπική 
ιδεολογία» χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η σύνταξη «καθαυτή είναι κοινωνική πράξη». Για 
παράδειγμα, στις προτάσεις «Ο Νίκος φίλησε τη Λαμπρινή» και «Η Λαμπρινή φίλησε τον 
Νίκο», η πράξη «το φιλί» μένει ίδια αλλά τα υποκείμενα που ενεργούν είναι διαφορετικά 
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καθώς και τα αντικείμενα που είναι δέκτες της ενέργειας. Πίσω από αυτές τις προτάσεις 
μπορεί να υποδηλώνεται μια ενεργητική και μια αντίστοιχη παθητική σεξουαλικότητα. 

Έρευνες των Macaulay & Brice (1997: 798-801) σε συντακτικά βιβλία από το 1969 έως το 
1994 έδειξαν ότι οι άνδρες πλειοψηφούν σε θέση Υποκειμένου (84%) ενώ οι γυναίκες 
υπερτερούν σε θέση Άμεσου Αντικειμένου (43%). Κύρια απεικόνιση κοινωνικού σεξισμού 
στη σύνταξη αποτελεί η πρόταξη του αρσενικού όταν τα δύο ζεύγη φύλων είναι μαζί (π.χ. 
«Ο Αδάμ και η Εύα», «άντρες και γυναίκες»). 

Η σύνταξη μπορεί να είναι μία “λεπτή” και φαινομενικά “αθώα” δομή της γλώσσας, 
αλλά δεν αποκλείεται σε συνδυασμό με τις δομές της μορφολογίας και της σημασιολογίας 
να συνεπικουρεί στην αποτύπωση του κοινωνικού σεξισμού και κατά συνέπεια να 
προβάλλει έμμεσα την ανισότητα των φύλων. 
 
2.4. Μη σεξιστική γλώσσα 
Μια ουδέτερη φυλετικά γλώσσα ή μη σεξιστική είναι η γλώσσα που «εξαλείφει ή 
ουδετεροποιεί» την έμφυλη διχοτόμηση από τις δομές της γλώσσας όταν αναφέρεται σε 
ανθρώπους (Unesco, 2011: 5). Δηλαδή, επιχειρείται η αποφυγή φυλετικών 
διαφοροποιήσεων και προκαταλήψεων σε επίπεδο μορφολογίας (π.χ. ο/η δικηγόρος/-ίνα), 
σημασιολογίας (π.χ. στελεχώνω αντί επανδρώνω) και σύνταξης (π.χ. με τη μη πρόταξη του 
αρσενικού τύπου όταν τα φύλα εμφανίζονται σε ζεύγη). 

Όμως, κατά την προσπάθεια να δοθεί φωνή και στα δύο φύλα καταστρατηγείται η 
οικονομία της γλώσσας (π.χ. Ο/Η καθένας/καθεμία μαθητής/μαθήτρια μπορεί να 
παραλάβει το γραπτό του/της από τον/τη δάσκαλο/δασκάλα του/της) (Παυλίδου, 2006: 
53). Κάτι τέτοιο δε σημαίνει ότι δεν μπορεί ή είναι ανώφελο να αντιμετωπιστεί ο γλωσσικός 
σεξισμός καθώς, όπως τονίζει και η Iragaray (1976) (στο Τσοκαλίδου, 1996: 37), «Αν 
συνεχίσουμε να μιλάμε την ίδια γλώσσα, θα αναπαράγουμε την ίδια ιστορία». Αυτό που 
μπορεί να πετύχει την εξάλειψη του γλωσσικού σεξισμού θα ήταν σίγουρα η εξάλειψη του 
φαινομένου που το προκαλεί, δηλαδή του κοινωνικού σεξισμού. Στην κατεύθυνση της 
ισότητας των φύλων θα βοηθήσει τόσο η ευαισθητοποίηση σε θέματα ισότητας των φύλων 
όσο και η ευαισθητοποίηση στη χρήση μη σεξιστικής γλώσσας και στην επίδραση που έχει η 
σεξιστική γλώσσα στην αντανάκλαση, παραγωγή και αναπαραγωγή της κοινωνικής 
ανισότητας των φύλων. 
 
2.5. Ο ρόλος των σχολικών εγχειριδίων στην έμφυλη διχοτόμηση 
Έρευνες δείχνουν υποεκπροσώπηση των γυναικών στα σχολικά εγχειρίδια και προβολή 
φυλετικά προκαθορισμένων ρόλων (Blumberg, 2007: 4). Μαθητές/-τριες ενστερνίζονται 
αξίες, στάσεις, αντιλήψεις και ιδέες που προβάλλονται, καθώς είθισται τα σχολικά 
εγχειρίδια να θεωρούνται αυθεντία. Σε μαθήτριες/-ές Δημοτικού εντοπίζεται μειωμένη 
κριτική αντίσταση σε προβαλλόμενα φυλετικά στερεότυπα. Αν η γλώσσα των σχολικών 
εγχειριδίων διέπεται από το πνεύμα της ισότητας των φύλων, θα «δημιουργηθούν γενιές 
που μπορούν να σταθούν κριτικά στην ηγεμονική θέαση ανδρισμού και θηλυκότητας» 
(Daraki, 2007: 53-54). 

Τα σχολικά εγχειρίδια μπορούν μέσα από την άνιση προβολή των φύλων να 
«φυσικοποιούν» την ανδρική κυριαρχία. Κατά τον Bourdieu (2007: 103) «αν οι γυναίκες 
υποβάλλονται σε μια διαδικασία κοινωνικοποίησης, [sc. όπως αυτή των σχολικών 
εγχειριδίων], που τείνει να τις μειώνει ή να τις αρνείται, ακολουθούν μια μαθητεία 
αρνητικών αρετών, αυταπάρνησης, υποχώρησης και σιωπής [sc. ενώ ταυτόχρονα] οι άνδρες 
είναι και αυτοί εγκλωβισμένοι στην κυρίαρχη παράσταση και με έναν υπόγειο τρόπο 
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θύματά της». Σχολικά εγχειρίδια που εξοικειώνουν τον μαθητικό πληθυσμό με μη 
στερεοτυπικούς ρόλους των φύλων μπορούν να αμβλύνουν την πόλωση των φύλων 
(Κανταρτζή, 1991: 26). 
 
2.6. Διακηρύξεις ισότητας – Προδιαγραφές σχολικών βιβλίων 
«Σκοπός της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι να συμβάλλει στην 
ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών 
δυνάμεων των μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη 
δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν 
δημιουργικά.» (Υ.ΠΑΙ.Θ., 2003a: 647). Τα κείμενα και οι εικόνες πρέπει να παρέχουν 
«παραδείγματα από τη ζωή όλων των παιδιών ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, χρώματος 
και άλλων ορατών ιδιαιτεροτήτων». Τίθεται ως όρος «να προάγεται η ισότητα των φύλων 
και να μην υποθάλπεται η στερεοτυπική σκέψη και η σεξιστική προκατάληψη σε σχέση με 
τους κοινωνικούς και άλλους ρόλους των φύλων» (Υ.ΠΑΙ.Θ., 2003b: 670). 

Το Συμβούλιο της Ευρώπης προτείνει οι συγγραφείς του εκπαιδευτικό υλικού «να έχουν 
επίγνωση της ανάγκης να καταστεί η ισότητα των φύλων κριτήριο ποιότητας» και οι 
εκπαιδευτικοί να εξαλείψουν σεξιστικά στερεότυπα ή στρεβλώσεις τόσο στη γλώσσα όσο 
και στις εικόνες των βιβλίων (Council of Europe, 2007). Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
προτρέπει τα κράτη μέλη να εξαλείψουν από τα σχολικά εγχειρίδια φυλετικά στερεότυπα 
τα οποία παρουσιάζουν, παραδείγματος χάρη, «γυναίκες να αναλαμβάνουν ειδικά 
καθήκοντα, όπως η φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων και του νοικοκυριού, ενώ 
άντρες, αντίθετα, […] να εργάζονται για την εξασφάλιση εισοδήματος και να 
σταδιοδρομούν» (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2012). 
 
3. Μεθοδολογία έρευνας 
Η μεθοδολογία που επιλέχθηκε ήταν η Ποιοτική Ανάλυση Περιεχομένου (ΠΑΠ) σε 
συνδυασμό με την Κριτική Ανάλυση Λόγου (ΚΑΛ) κατά το πρότυπο του Norman Fairclough. 
Σκοπός του μεθοδολογικού εργαλείου ήταν να συνδυάσει τα πλεονεκτήματα των ποιοτικών 
και ποσοτικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων, καθώς η ΠΑΠ προσφέρει συγκρίσιμα και 
αξιοποιήσιμα αποτελέσματα ενώ η ΚΑΛ βοηθά στην ερμηνεία τους δίνοντας κοινωνικές 
προεκτάσεις. 

Ορίστηκε ως μονάδα καταγραφής η «μονάδα συμφραζομένων» καθώς η λέξη δεν ήταν 
πάντοτε εφικτό να αναλυθεί/κατηγοριοποιηθεί ανεξάρτητα από τα συμφραζόμενά της και 
χρειάστηκε ένα εκτενέστερο τμήμα λόγου (π.χ. ονοματική/ρηματική φράση, ημιπερίοδος) 
(Κυριαζή, 1999: 289). 

Επιχειρήθηκε η διαμόρφωση διαφορετικών και περισσότερων κατηγοριών ανάλυσης για 
την επίτευξη της μέγιστης δυνατής αξιοπιστίας χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι κατηγορίες 
είναι εξαντλητικές. Οι τελικές κατηγορίες ανάλυσης είναι οι εξής: 
1. Υποκείμενα ρηματικής φράσης θηλυκού και αρσενικού γένους. 
1.1 Ρηματικές φράσεις που δηλώνουν νοητικές ενέργειες/εκπαιδευτικές επιδόσεις και 
έχουν ως υποκείμενα γυναίκες και άνδρες. 
1.2 Ρηματικές φράσεις σχετικές με οικιακές εργασίες που έχουν άνδρες και γυναίκες σε 
θέση υποκειμένου.  
1.3 Θηλυκά και αρσενικά υποκείμενα παθητικής διάθεσης. 
2. Άνδρες και γυναίκες σε θέση αντικειμένου. 
3. Επιθετικοί προσδιορισμοί που συνοδεύουν άντρες και γυναίκες. 
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3.1. Κατηγοριοποίηση επιθετικών προσδιορισμών (κοινωνικά, νοητικά, συναισθήματα, 
εμφάνιση). 
4. Ονόματα που αντιστοιχούν σε επώνυμους/-ες άνδρες και γυναίκες. 
4.1 Ονόματα που αντιστοιχούν σε ανώνυμες/-ους γυναίκες και άνδρες. 
5. Διάσημα ονόματα που αντιστοιχούν σε γυναίκες και άνδρες. 
6. Ανδρικοί και γυναικείοι επαγγελματικοί όροι/τίτλοι. 
6.1 Γυναικείοι επαγγελματικοί όροι με θηλυκό και αρσενικό γραμματικό γένος. 
6.2 Γυναικείοι επαγγελματικοί όροι/τίτλοι που παραπέμπουν σε χαμηλό ή υψηλό κοινωνικό 
κύρος συγκριτικά με το γραμματικό γένος τους. 
6.3 Ιεραρχικά υψηλόβαθμοι επαγγελματικοί όροι/τίτλοι που αντιστοιχούν σε άνδρες και 
γυναίκες. 
7. Πρόταξη αρσενικού ή θηλυκού όταν τα δύο φύλα εμφανίζονται μαζί. 
8. Ταύτιση της λέξης «παιδί» με άτομα αρσενικού γένους. 
9. Ταύτιση της λέξης «άνθρωπος» με άτομα αρσενικού γένους. 
10. Γενικευτική χρήση του αρσενικού γένους. 
 
3.2. Καινοτομία διατριβής 
Κατά τη βιβλιογραφική επισκόπηση βρέθηκε πληθώρα ερευνών που επιβεβαιώνουν την 
ύπαρξη φυλετικών στερεότυπων στα σχολικά εγχειρίδια διαχρονικά. Όσον αφορά τα 
ελληνικά σχολικά εγχειρίδια, οι μελέτες περιορίζονται στην καταγραφή παρουσίασης των 
γυναικών σε υποδεέστερους ρόλους. Η παρούσα εργασία θέλησε να καινοτομήσει 
μελετώντας το πώς παρουσιάζονται τα δύο φύλα μέσα από τη γλώσσα και τις δομές της. 
Παρά τον όγκο των μελετών για βιβλία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχέση με το 
φύλο, δεν εντοπίστηκαν αρκετές μελέτες μετά το 2005/2006 οπότε και εισήχθησαν τα νέα 
πακέτα βιβλίων σύμφωνα με τις μεταρρυθμίσεις των ΔΕΠΣ και ΑΠΣ στο πλαίσιο προώθησης 
της φυλετικής ισότητας. Ένας ακόμη λόγος επιλογής της Γραμματικής είναι ότι αποτελεί το 
πιο πρόσφατο εισαχθέν βιβλίο (2010/2011). Πρέπει να τονιστεί ότι δεν εντοπίστηκε καμία 
μελέτη σχετική με το συγκεκριμένο σχολικό εγχειρίδιο αλλά και διαχρονικά δε βρέθηκε 
καμία μελέτη για βιβλίο Γραμματικής σε σχέση πάντα με τις έμφυλες αναπαραστάσεις 
καθιστώντας την παρούσα έρευνα πρωτοπόρα.  
 
4. Αποτελέσματα – Συζήτηση 
Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή μελέτησε το πώς παρουσιάζονται τα δύο φύλα μέσα 
από τη γλώσσα και τις δομές της. Βρέθηκε ότι υπάρχει ανισότιμη προβολή των φύλων 
διαμέσου της γλώσσας στη νέα Γραμματική Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού. Το γλωσσικό περιεχόμενο 
της Γραμματικής δεν είναι σύμφωνο με τις διακηρύξεις για την ισότητα των φύλων των 
ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ αλλά και του «βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού για την εισαγωγή θεμάτων 
σχετικά με τα φύλα στην εκπαιδευτική διαδικασία» στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ II και δε 
συμφωνεί με τις προδιαγραφές των διδακτικών βιβλίων του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, καθώς δεν προωθεί την ισότιμη προβολή των φύλων παρά το γεγονός ότι 
είναι το τελευταίο εισαχθέν βιβλίο (2011) στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και όφειλε να 
διέπεται από το πνεύμα της ισότητας των φύλων. Έτσι, λοιπόν, ο γλωσσικός σεξισμός είναι 
υπαρκτός ακόμη και σε ένα βιβλίο γραμματικής. Ο γλωσσικός σεξισμός στο συγκεκριμένο 
σχολικό βιβλίο εμφανίζεται ως εξής στις κατηγορίες ανάλυσης που εξετάστηκαν. 
• Βρέθηκε υπερίσχυση των Υποκειμένων αρσενικού γένους με ποσοστό ≃71,43 % άρα 

και μεγαλύτερη δράση αρσενικών προσώπων. Τα Υποκείμενα ρηματικών φράσεων 
που δηλώνουν νοητικές ενέργειες/εκπαιδευτικές επιδόσεις ήταν άνδρες σε ≃ 85,11% 
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επιβεβαιώνοντας μέσω της σύνταξης τη σεξιστική αντίληψη για τις κατώτερες 
νοητικές δυνατότητες του γυναικείου φύλου. Τα μοναδικά Υποκείμενα ρηματικών 
φράσεων σχετικών με οικιακές εργασίες είναι γυναίκες προβάλλοντας στερεοτυπικά 
μέσω της σύνταξης τον ρόλο των γυναικών στη διαχείριση του νοικοκυριού. Δε 
βρέθηκε αριθμητική υπεροχή των γυναικών σε θέση υποκειμένου ρημάτων 
παθητικής διάθεσης. 

• Όσον αφορά τη θέση αντικείμενου δεν εντοπίστηκε σημαντική διαφορά σε άνδρες 
και γυναίκες. Παρατηρήθηκε, όμως, ότι στις προτάσεις που το υποκείμενο και το 
αντικείμενο είναι διαφορετικού φύλου, το υποκείμενο είναι άνδρας και το 
αντικείμενο γυναίκα σε ποσοστό ≃73,68 %. Τοιουτοτρόπως, διαμορφώνεται μια 
κεκαλυμμένη σεξουαλικότητα μέσω της σύνταξης, όπου το αρσενικό φύλο έχει τον 
κυρίαρχο ρόλο στις διαπροσωπικές σχέσεις, ενώ η γυναίκα έχει μια παθητική στάση 
ως δέκτης της ενέργειας σε θέση αντικειμένου. 

• Μεγάλο ποσοστό (≃65,48%) των επιθετικών προσδιορισμών των ανδρών 
αποκαλύπτει την εμφανέστερη ανδρική παρουσία στα αποσπάσματα λόγου της 
Γραμματικής. Όσον αφορά τους επιθετικούς προσδιορισμούς που προσδίδουν 
κοινωνικά χαρακτηριστικά παρατηρήθηκε ποικιλομορφία στα επίθετα των ανδρών, 
βρέθηκε γλωσσικός σεξισμός σε βάρος των ανδρών, καθώς εντοπίστηκαν επίθετα που 
τους αποδίδουν το φυλετικό στερεότυπο της βίας/επιθετικότητας και βρέθηκε ένας 
επιθετικός προσδιορισμός που αποδίδει σεξιστικά το στερεότυπο της φλυαρίας σε 
γυναίκες. Σχετικά με τους επιθετικούς προσδιορισμούς που σχετίζονται με θετικές 
νοητικές λειτουργίες παρατηρήθηκε ποσοτική και ποιοτική υπερίσχυση των ανδρών 
με υπερδιπλάσια αναλογία επιθέτων 7:3 υπέρ των ανδρών, αποδεικνύοντας ακόμη 
μια φορά το έμφυλο στερεότυπο που αποδίδει τη νοητική δεινότητα στους άνδρες 
εξοβελίζοντας από τη σφαίρα της νόησης τις γυναίκες. Όσον αφορά τους επιθετικούς 
προσδιορισμούς σε σχέση με τα συναισθήματα δε βρέθηκε να επιβεβαιώνεται 
κάποια στερεοτυπική αντίληψη για κάποιο από τα φύλα. Οι επιθετικοί προσδιορισμοί 
που αφορούν την εξωτερική εμφάνιση των δύο φύλων, καταγράφηκαν σε αναλογία 
10:7 υπέρ των γυναικών αποδεικνύοντας μικρή αλλά όχι σημαντική ταύτιση της 
γυναίκας με την εξωτερική της εμφάνιση αποφεύγοντας έτσι την επιβεβαίωση του 
φυλετικού στερεότυπου σε βάρος των γυναικών που τις συνδέει με την εμφάνισή 
τους. 

• Βρέθηκε υποεκπροσώπηση διάσημων θηλυκών προσώπων  της Ιστορίας, των Τεχνών 
και των Γραμμάτων με το χαμηλό ποσοστό ≃16,67% αποκλείοντας τις γυναίκες από 
το χώρο των κοινωνικών επιτευγμάτων με αποτέλεσμα τη μειωμένη αυτοεκτίμηση 
των κοριτσιών αλλά και αντίστροφα την αυξημένη πίεση για επιτυχία που μπορεί να 
δημιουργείται στα αγόρια. Όσον αφορά τις γυναίκες και τους άνδρες με δικό τους 
όνομα καταγράφηκε σχεδόν διπλάσιο ποσοστό ανδρικών επώνυμων χαρακτήρων, 
όμως, σε επίπεδο ανωνυμίας οι γυναίκες μειοψηφούν με ποσοστό ≃36,18% πράγμα 
που δεν επιτρέπει να θεωρηθεί ότι η ανωνυμία σχετίζεται με τον δευτερεύοντα ρόλο 
των γυναικών στα αποσπάσματα λόγου. 

• Παρατηρείται σημαντική αριθμητική υπεροχή των εμφανιζόμενων ανδρικών 
επαγγελμάτων σε ποσοστό ≃86,61% έναντι των γυναικείων με ≃13,39%. Τα 
επαγγέλματα με αρσενικό γραμματικό γένος χαμηλού κύρους είναι πολύ λιγότερα 
από αυτά με θηλυκό γραμματικό γένος. Εκτός από τη διπλότυπη εμφάνιση του 
ιατρικού επαγγέλματος, τα περισσότερα επαγγέλματα υψηλού κοινωνικού κύρους 
αποδίδονται με αρσενικό γραμματικό γένος. Αντίστοιχα, παρατηρείται αυξημένη 
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επαγγελματική ποικιλομορφία σε κοινωνικά υποδεέστερα επαγγέλματα με θηλυκό 
γραμματικό γένος. Βρέθηκε υψηλό ποσοστό των ανδρικών επαγγελματικών 
όρων/τίτλων σε επίπεδο ιεραρχίας που φτάνει το ≃91,43%. Οι γυναίκες λείπουν από 
τις υψηλόβαθμες θέσεις εργασίας. Η εικόνα που σχηματίζεται στο μαθητικό 
πληθυσμό είναι ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να φτάσουν σε υψηλές επαγγελματικές 
θέσεις με όλες τις συνέπειες που μπορεί να έχει αυτό στην αυτοεκτίμησή τους. 

• Παρατηρήθηκε πρόταξη του αρσενικού έναντι του θηλυκού σε αναλογία 2:1. Η 
διπλάσια σε φορές πρόταξη του αρσενικού μπορεί κεκαλυμμένα να δείχνει τη 
στερεοτυπική κυριαρχία του αρσενικού στην κοινωνία. Για ακόμη μια φορά σε 
επίπεδο σύνταξης η θηλυκή παρουσία έρχεται δεύτερη με όποια συνέπεια μπορεί να 
έχει μια κατά τα άλλα «αθώα» συντακτική σειρά. 

• Βρέθηκαν μόνο δύο περιπτώσεις έμμεσης ταύτισης της λέξης «παιδί» με άτομα 
αρσενικού γένους και έξι περιπτώσεις έμμεσης και άμεσης ταύτισης της λέξης 
«άνθρωπος» με άτομα αρσενικού γένους. 

• Βρέθηκαν πολλές περιπτώσεις γενικευτικής χρήσης του αρσενικού γένους σε 
ουσιαστικά, επίθετα και μετοχές αλλά καμία περίπτωση συνδήλωσης των δύο φύλων 
(π.χ. μαθητής/μαθήτρια) ή γενικευτική χρήση του θηλυκού γένους, εξοβελίζοντας 
γλωσσικά ακόμη μια φορά τις γυναίκες από το βιβλίο της Γραμματικής. 

Συμπερασματικά, για την αλλαγή της στάσης των παιδιών ως προς την ισότητα των 
φύλων δεν αρκεί  μόνο ένα μη σεξιστικό γλωσσικό περιεχόμενο, αλλά χρειάζεται και η 
ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας στο να μυήσει τα παιδιά 
με ιδέες ισότητας (Κανταρτζή, 2003: 115). Σημαντική, λοιπόν, είναι η θέση που παίρνει η/ο 
εκπαιδευτικός στα θέματα έμφυλης διχοτόμησης καθώς δύναται να προετοιμάσει «τους 
μαθητές […] να δεχτούν το κοινωνικό κατεστημένο» ή να τους μυήσει σε ιδέες «κοινωνικής 
δικαιοσύνης και ισότητας» (Cummins, 2005: 64). Τέλος, κρίνεται επιβεβλημένη η 
αναθεώρηση του σχολικού εγχειριδίου της Γραμματικής στο πλαίσιο των προδιαγραφών 
και των διακηρύξεων για την προώθηση της ισότητας των φύλων. 
 
4.1. Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 
Προτείνεται περαιτέρω ανάλυση του σχολικού εγχειριδίου της Γραμματικής Ε’ και ΣΤ’ 
Δημοτικού με περισσότερες κατηγορίες ανάλυσης, με ανάλυση σε επίπεδο 
πρόσληψης/πραγματολογίας του γλωσσικού περιεχομένου αλλά και με εξέταση προβολής 
των φύλων μέσα από τις συνοδευτικές εικόνες. Παρόμοια γλωσσολογική μελέτη σε σχέση 
με το φύλο προτείνεται να εφαρμοστεί στο σύνολο των νέων σχολικών εγχειριδίων του 
Δημοτικού. Τέλος, ερευνητικό κενό εντοπίζεται σε συγκριτικές μελέτες νέων και παλιών 
ελληνικών σχολικών εγχειριδίων στη σχέση γλώσσας-φύλου αλλά και σε συγκριτικές 
μελέτες ελληνικών και ξένων σχολικών εγχειριδίων.  
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Περίληψη 
Οι αρχές της ενταξιακής εκπαίδευσης στοχεύουν στην άρση ανισοτήτων και εμποδίων στην εκπαίδευση. 
Κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη εκπαιδευτικών περιβαλλόντων, υλικών και μέσων προσβάσιμων από όλους 
τους μαθητές συμπεριλαμβανομένων και αυτών με μειωμένη όραση (αμβλύωπες). Επειδή οι αμβλύωπες 
μαθητές δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στο έντυπο εκπαιδευτικό υλικό των βλεπόντων μαθητών, το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο παλαιότερα και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στη συνέχεια προέβησαν στην 
μετατροπή των σχολικών εγχειριδίων, έτσι ώστε να καταστούν προσβάσιμα από τους αμβλύωπες μαθητές με 
στόχο την υποστήριξή τους και την προώθηση ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης. Αντικείμενο της εργασίας αυτής 
αποτελεί η παρουσίαση  των προσαρμοσμένων σχολικών εγχειριδίων για αμβλύωπες μαθητές, της 
μεθοδολογίας και των προδιαγραφών που ακολουθήθηκαν για την υλοποίηση του έργου. Για την 
προσαρμογή των βιβλίων αναπτύχθηκαν ειδικές προδιαγραφές από ομάδα εμπειρογνωμόνων. Τα σχολικά 
εγχειρίδια έχουν διαφοροποιηθεί ώστε τα συστατικά τους μέρη (κείμενο, σχήματα, εικόνες, κ. ά.) να 
εμφανίζονται μεγεθυμένα. Θα συζητηθούν τα οφέλη προσαρμογής, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι να 
κινητοποιηθούν, για να συμμετάσχουν στις διαδικασίες υλοποίησης και χρήσης του υλικού. Έχει διαπιστωθεί, 
σύμφωνα με μαρτυρίες των δασκάλων, ότι οι αμβλύωπες μαθητές έχουν ενδυναμωθεί ψυχολογικά από το 
γεγονός ότι έχουν το δικό τους βιβλίο, όπως και τα άλλα παιδιά, δε χρειάζεται να στηρίζονται σε άλλους για 
να μελετήσουν και έτσι πολλοί από αυτούς έχουν βελτιώσει τη σχολική τους επίδοση. Ταυτόχρονα θα 
αναδειχθούν πρακτικά προβλήματα που ανακύπτουν, καθώς στον ελλαδικό χώρο δεν υπάρχει 
θεσμοθετημένη μέθοδος εκπαίδευσης των αμβλυώπων μαθητών. Τα προσαρμοσμένα σχολικά εγχειρίδια 
καλύπτουν τις ανάγκες των αμβλυώπων μαθητών πανελλαδικά. Το υλικό που παράγεται είναι διαθέσιμο σε 
οποιονδήποτε το επιθυμεί και μπορεί να αξιοποιηθεί από εκπαιδευτικούς, σχολικούς συμβούλους για 
διδακτικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς, ακόμα και από γονείς που θέλουν να υποστηρίξουν τα παιδιά 
τους. 
 
Λέξεις-κλειδιά: εκπαίδευση, προσβάσιμα σχολικά εγχειρίδια, ένταξη, αμβλύωπες μαθητές, καθολικός 
σχεδιασμός. 

 
1. Εισαγωγή 
Η ανάγκη για την ένταξη των μαθητών με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σε 
διεθνές επίπεδο, γίνεται ολοένα και πιο έντονη. Παράλληλα οι σύγχρονες εκπαιδευτικές 
προσεγγίσεις υποστηρίζουν τις αρχές της ενταξιακής εκπαίδευσης, η οποία προωθεί ίσες 
ευκαιρίες τόσο στη μάθηση όσο και στη συμμετοχή όλων των μαθητών μη εξαιρουμένων 
και των αναπήρων (Booth, etal., 2000∙ UN General Assembly, 2007). Επίσης, η σύμβαση του 
Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία κυρώνεται από όλο και περισσότερες 
χώρες διεθνώς. Η χώρα μας δεν αποτέλεσε εξαίρεση στην εξέλιξη αυτή και με τον Νόμο 
4074/2012 προχώρησε στην κύρωση της Σύμβασης αυτής καθώς και του Προαιρετικού 
Πρωτοκόλλου. Στο πλαίσιο αυτό κάθε εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να σχεδιάζει και να 
υλοποιεί κατάλληλες πολιτικές και πρακτικές που θα εξασφαλίζουν εκπαιδευτικά 
περιβάλλοντα, εκπαιδευτικό υλικό και μέσα προσβάσιμα από όλους τους μαθητές και 
σύμφωνα με τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση (UniversalDesign for 
Learning - UDL) (CAST, 2011) και της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Για τις προσαρμογές 
και τις διαφοροποιήσεις που θα γίνονται θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά, οι τυχόν ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες και γενικά το μαθησιακό προφίλ 
του κάθε μαθητή. 
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Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την ετερογενή 
σύνθεση του σύγχρονου σχολείου καθώς προωθεί προσαρμογές που σε επίπεδο α) 
περιεχομένου διδασκαλίας, β) μέσων και υλικών,οργάνωσης της εκπαιδευτικής και 
μαθησιακής εμπειρίας και γ) μαθησιακού αποτελέσματος. Έτσι δίνεται η δυνατότητα σε 
κάθε μαθητή να χρησιμοποιεί τον δικό του τρόπο και τη δική του στρατηγική στον δρόμο 
για την κατάκτηση της γνώσης (Tomlinson, 2010). Στο πλαίσιο της ενταξιακής φιλοσοφίας, η 
διαφοροποιημένη παιδαγωγική προσέγγιση αποτελεί μια από τις πλέον αποδεκτές 
προσεγγίσεις αποτελεσματικής χρήσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ), 
ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε μαθητή (Tomlinson, 2010; 
Valiandeetal., 2011). 

Η διαφοροποιημένη παιδαγωγική συνάδει με τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού για 
τη μάθηση στην κατεύθυνση προς την άρση των εμποδίων στην εκπαίδευση. Ένα ισχυρό 
μέσο προς την κατεύθυνση αυτή είναι η δυναμική σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στον 
καθολικό σχεδιασμό και τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) καθώς η 
τεχνολογική εξέλιξη βοηθά στην βελτίωση της προσβασιμότητας και στην δυνατότητα 
διαφοροποίησης των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων, του εκπαιδευτικού υλικού και γενικά 
του περιεχόμενου μάθησης (Smith & Throne, 2007).  

Η ραγδαία εξέλιξη των ΤΠΕ έχει επηρεάσει σημαντικά, μεταξύ άλλων, και το χώρο της 
εκπαίδευσης προσδίδοντας γενικότερα μια νέα διάσταση στη μαθησιακή διαδικασία και 
κατ’ επέκταση στην εκπαίδευση μαθητών με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες τμήμα των 
οποίων αποτελούν οι μαθητές με αναπηρίες. Μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις μια λύση 
που βασίζεται στην τεχνολογία μπορεί, για μαθητές με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες, να είναι ο μόνος τρόπος πρόσβασης στη γνώση, στην πληροφορία, στο Αναλυτικό 
Πρόγραμμα Σπουδών και γενικότερα στη μαθησιακή διαδικασία (Kourbetis, 2013∙IITE, 2006; 
Smith & Throne, 2007). 

Στην περίπτωση των μαθητών με προβλήματα όρασης η διαφοροποίηση του 
περιεχομένου διδασκαλίας και η προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού αποτελεί 
καθοριστικό βήμα για την πρόσβασή τους στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία. 
Ένα μεγάλο μέρος των μαθητών αυτών αποτελούν οι μαθητές με μειωμένη όραση για τους 
οποίους χρησιμοποιούνται επίσης και οι όροι «Μαθητές με χαμηλή όραση», «Μερικώς 
βλέποντες» ή «Αμβλύωπες μαθητές» και αναφέρονται σε όσους μπορούν να διαβάσουν 
κείμενα με μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία ή με τη βοήθεια μεγεθυντικών οργάνων και 
συσκευών. Η έκφραση χαμηλή όραση χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις απώλειας της 
όρασης, που είναι ικανή να παρεμποδίζει τις καθημερινές εργασίες και δεν μπορεί να 
διορθωθεί σε κανονική όραση με τη χρήση τυπικών γυαλιών ή φακών επαφής. Τα 
περισσότερα παιδιά που έχουν χαμηλή όραση ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τη 
λειτουργική όραση για τις καθημερινές εργασίες με τη χρήση ειδικών γυαλιών και φακών 
επαφής καθώς, και άλλων οπτικών συσκευών, όπως είναι οι μεγεθυντικοί φακοί και τα 
κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) (World Health Organization, 2011). 

Αμβλύωπα χαρακτηρίζονται τα άτομα που βλέπουν στα 20 μέτρα αυτό που οι άλλοι το 
βλέπουν στα 200 (National Information Center for Children and Youth with Disabilities, 
1997). Για ορισμένους πάλι ο προσδιορισμός αυτός αφορά στα τυφλά, ενώ ως αμβλύωπα 
θεωρούνται τα άτομα με οπτική ικανότητα 2/7. Ένα άτομο με μειωμένη όραση μπορεί να 
βλέπει κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, αλλά για τους περισσότερους μαθητές με 
προβλήματα όρασης, η οπτική οξύτητα είναι μικρότερη από τη τυπική, τόσο σε κοντινή όσο 
και σε μακρινή απόσταση (Λιοδάκης, 2000∙Βουγιουκλίδηςκ.ά., 2008). Στην εκπαιδευτική 
πρακτική αμβλύωπες θεωρούνται οι μαθητές που μπορούν να διαβάσουν έντυπα με 
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μεγεθυσμένη εκτύπωση (χαρακτήρες, σχέδια, εικόνες, διαγράμματα) και μπορούν να 
χειριστούν τη συμβατική γραφή (Πολυχρονοπούλου, 1995). Συχνά οι εκπαιδευτικοί, 
ειδικότερα αυτοί της γενικής αγωγής, δεν αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα της 
προσαρμογής του περιβάλλοντος, και κυρίως του εκπαιδευτικού υλικού, του αμβλύωπα 
μαθητή τους, προκειμένου να ξεπερνά εμπόδια που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία, 
αλλά και τις υπόλοιπες δραστηριότητες που απαιτεί η σχολική ζωή. Άλλα στοιχεία που 
μπορεί να περάσουν απαρατήρητα από τον εκπαιδευτικό μπορεί να είναι: α) η θέση του 
μαθητή μέσα στην τάξη σε σχέση τόσο με τους άλλους μαθητές όσο και με τον ίδιο τον 
εκπαιδευτικό β) η απόσταση της θέσης του αμβλύωπα από τον πίνακα και γ) η ποιότητα 
του φωτισμού των χώρων εργασίας (π.χ. εναλλαγή φυσικού - τεχνητού κατά τη διάρκεια της 
σχολικής διαδικασίας) καθώς τα μάτια του αμβλύωπα κουράζονται γρηγορότερα από αυτά 
των βλεπόντων μαθητών. Επιπλέον, οι αμβλύωπες μαθητές έχουν να αντιμετωπίσουν ένα 
τεράστιο ζήτημα, αυτό της προσβασιμότητας στο έντυπο εκπαιδευτικό υλικό του σχολείου 
(Βουγιουκλίδης κ.ά., 2008). Όλα τα παραπάνω αποτελούν σημαντικά εμπόδια στην 
εκπαίδευση του μαθητή με μειωμένη όραση, εμπόδια που πρέπει να αρθούν προκειμένου 
και ο συγκεκριμένος μαθητής να συμμετέχει χωρίς πρόβλημα στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. 

 
2. Αντικείμενο 
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι προτάσεις για την προσαρμογή των σχολικών 
εγχειριδίων, και όχι μόνο, με βάση τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των μαθητών με 
χαμηλή όραση. Απώτερος στόχος των προτάσεων αυτών είναι να προωθηθεί η  
προσβασιμότητα και να υλοποιηθεί η Διεθνής σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία (Ν. 4074/2012) και για τους αμβλύωπες εφαρμόζοντας ενταξιακές 
πολιτικές και πρακτικές στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Είναι γνωστό ότι στην 
ελληνική εκπαίδευση (Α/θμια και Β/θμια) βασικό στοιχείο προσέγγισης της γνώσης 
αποτελούν τα σχολικά εγχειρίδια που διανέμονται δωρεάν στους μαθητές του δημόσιου 
σχολείου στις αρχές κάθε σχολικού έτους. Για το λόγο αυτό η πρόσβαση όλων των 
μαθητών, άρα και αυτών με μειωμένη όραση, στο περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων 
καθίσταται αναγκαία. Όμως η αδυναμία πρόσβασης των αμβλυώπων μαθητών στα 
διανεμόμενα σχολικά εγχειρίδια αποτελεί κυρίαρχο εμπόδιο στη μάθηση και κατά 
συνέπεια οδηγεί στον αποκλεισμό. Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η προσαρμογή των 
βιβλίων για τη συγκεκριμένη ομάδα στόχου και μάλιστα για την υλοποίηση αυτού του 
έργου έπρεπε να απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήματα:  

1. Ποιο είναι το καταλληλότερο εκπαιδευτικό υλικό που θα μπορούσε να αναπτυχθεί ή 
να προσαρμοστεί ώστε να απευθύνεται σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό αμβλυώπων 
μαθητών που θα επωφελείται από τη χρήση του ώστε να υποστηρίζεται καθολικά η 
ενταξιακή εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία; 

2. Ποιες είναι οι καταλληλότερες προσαρμογές που πρέπει να γίνουν και ποιες αρχές, 
χαρακτηριστικά και διαδικασίες τις διέπουν ώστε να διασφαλίζεται η συμμετοχή των 
αμβλυώπων μαθητών στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία στο μέγιστο δυνατό 
βαθμό; 

Οι προτάσεις για την προσαρμογή των σχολικών εγχειριδίων που παρουσιάζονται στην 
παρούσα εργασία βασίστηκαν στις αρχές της ποιοτικής μεθοδολογικής προσέγγισης και της 
θεματικής ανάλυσης περιεχομένου, διεθνών θεσμικών και επιστημονικών κειμένων και 
ερευνητικών δεδομένων σχετικών με την ενταξιακή εκπαίδευση, τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των ατόμων με προβλήματα όρασης, τη συμβολή και χρήση των ΤΠΕ στη 
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μαθησιακή διαδικασία και τη σύγχρονη διδακτική μεθοδολογία για την παιδαγωγική και 
επιστημονική τεκμηρίωση των κριτηρίων και των προδιαγραφών μετατροπής των σχολικών 
εγχειριδίων για αμβλύωπες μαθητές (Mason, 2002∙Ιωσηφίδης, 2003). Χρησιμοποιείται η 
χειραφετική μεθοδολογική προσέγγιση (emancipatory methodologica lapproach) καθώς 
στην υλοποίηση του έργου εμπλέκονται και οι αμβλύωπες μαθητές συμβάλλοντας 
αποφασιστικά τόσο στην ανάπτυξη όσο και στη συνεχή αναπροσαρμογή των 
προδιαγραφών προσαρμογής των σχολικών εγχειριδίων (Barton, 2005). 

Για την προσαρμογή των σχολικών εγχειριδίων σε μορφή προσβάσιμη από αμβλύωπες 
μαθητές αναπτύσσονται προδιαγραφές και κριτήρια λαμβάνοντας υπόψη τα γενικά και 
μαθησιακά χαρακτηριστικά καθώς και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών αυτών. Οι 
προδιαγραφές αφορούν τόσο στη μορφοποίηση του κειμένου των βιβλίων όσο και των 
τυχόν αντικειμένων που περιέχονται σε αυτά (εικόνες, πίνακες, διαγράμματα, κ.α). Για την 
αποτελεσματικότερη απόδοση, στην αρχή δημιουργούνται δείγματα προσαρμοσμένων 
βιβλίων τα οποία δίδονται για έλεγχο σε αμβλύωπες μαθητές, οι οποίοι αφού τα 
αξιολογήσουν τα επιστρέφουν επισυνάπτοντας τις τυχόν παρατηρήσεις τους. Με τον τρόπο 
αυτό γίνεται συνεχής εκσφαλμάτωση και βελτίωση του προϊόντος πριν την τελική έκδοσή 
του, λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση των δειγμάτων και τις απόψεις-προτάσεις της 
ομάδας στόχου. 

 
2.1 Ιστορική αναδρομή 
Η προσαρμογή των σχολικών εγχειριδίων σε μορφή προσβάσιμη από αμβλύωπες μαθητές 
είναι μια συνεχής και εξελικτική διαδικασία που περιλαμβάνει ποιοτικά και ποσοτικά 
χαρακτηριστικά που συνεχώς αυξάνονται. Η πρώτη προσπάθεια προσαρμογής βιβλίων για 
αμβλύωπες ξεκίνησε το 2001 στο 4ο δημοτικό σχολείο Αγρινίου για την υποστήριξη ενός 
μαθητή με μειωμένη όραση. Στην προσπάθεια αυτή αρωγός στάθηκε το Τμήμα Ειδικής 
Αγωγής του πρώην Παιδαγωγικού Ινστιτούτουυπό τη σκέπη του οποίου έγιναν διάφορες 
ενέργειες για την κάλυψη των αναγκών των αμβλυώπων μαθητών σε πανελλαδικό επίπεδο. 
Μια από τις ενέργειες αυτές ήταν η συγκρότηση μικρήςομάδας εκπαιδευτικών η οποία υπό 
την επίβλεψη υπευθύνου εκπαιδευτικού προσάρμοζε σχολικά βιβλία, τα οποία άρχισαν να 
διανέμονται στα σχολεία της επικράτειας αν και δεν κάλυπταν το σύνολο των σχολικών 
εγχειριδίων σε όλες τις βαθμίδες. Τη συνέχιση της προσπάθειας αυτής ανέλαβαν κατά 
καιρούς ομάδες εκπαιδευτικών αποσπασμένων στο πρώην Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 
υπάλληλοι του Δήμου Αγρινίου, γονείς αμβλυώπων μαθητών οι οποίο σε συνεργασία το 
Τμήμα Ειδικής Αγωγής του πρώην Παιδαγωγικού Ινστιτούτου συνέβαλαν ο καθένας με τον 
τρόπο στην προσπάθεια για να έχουν και οι αμβλύωπες μαθητές πρόσβαση στο σχολικό 
βιβλίο. Παρόλο που το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, άρα και το Τμήμα Ειδικής Αγωγής του, δεν 
υφίσταται πλέον, το εγχείρημα συνεχίζεται με πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής α) με τη συγκρότηση ομάδων εκπαιδευτικών ή φοιτητών που επιμορφώνονται 
για το σκοπό αυτό σε μικρές και μεγαλύτερες ομάδες, δια ζώσης και εξ αποστάσεως και β) 
με τη συνεχή εκσφαλμάτωση και βελτίωση των προδιαγραφών με βάση την 
ανατροφοδότηση που επιστρέφουν όσοιεμπλέκονται στην εκπαίδευση των μαθητών με 
μειωμένη όραση (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς). Ο αριθμός των προσαρμοσμένων 
βιβλίων ανά βαθμίδα αυξάνεται συνεχώς με στόχο το 2020 να μην υπάρχει σχολικό 
εγχειρίδιο που να μην είναι προσβάσιμο από αμβλύωπες μαθητές. 
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2.2 Παράγοντες που σχετίζονται με τη διαδικασία προσαρμογής 
Οι αμβλύωπες μαθητές δεν αποτελούν μια ομοιογενή ομάδα, καθώς η οπτική τους 
ικανότητα ποικίλλει, οπότε το οποιοδήποτε σχολικό εγχειρίδιο πρέπει να υποστεί 
διαφορετική μορφοποίηση για να καταστεί προσβάσιμο από κάθε αμβλύωπα. Για 
παράδειγμα άλλημορφοποίηση χρειάζεται το υλικό για ένα μαθητή που μπορεί να διαβάζει 
χαρακτήρες μεγέθους 18 στιγμών, άλλη το υλικό για μαθητή που μπορεί να διαβάζει 
χαρακτήρες μεγέθους 22 στιγμών και άλλη το υλικό για μαθητή που μπορεί να διαβάζει 
χαρακτήρες μεγέθους28 στιγμών. Έτσι η εκάστοτε ομάδα μετατροπής των βιβλίων αξιοποιεί 
την τρέχουσα τεχνολογία και από την ηλεκτρονικά επεξεργάσιμη μορφή των διδακτικών 
βιβλίων των βλεπόντων μαθητών, δημιουργεί νέους τόμους βιβλίων, όπου το κείμενο 
εμφανίζεται με μεγεθυμένους χαρακτήρες (σε μεγέθη 18 και 28 στιγμές), και είναι 
προσβάσιμοαπό μαθητές με μειωμένη όραση. Για την προσαρμογή των βιβλίων αυτών 
χρησιμοποιείται κυρίως η έντονη (bold) μορφή γραμματοσειρών τύπουSansSerif (όπως 
Arial, Verdana, Tahoma, κ.α.), των οποίων οι χαρακτήρες είναι πιο ευδιάκριτοι από τους 
αμβλύωπες μαθητές, σε σχέση με αυτούς των γραμματοσειρών τύπουSerif (Times, Palatino, 
κ.α.). Μάλιστα επειδή ορισμένοι χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται κυρίως στα βιβλία των 

πρώτων τάξεων του Δημοτικού (όπως , , , ) δεν εμφανίζονται από καμία 
γραμματοσειρά, στο πλαίσιο του έργου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) 
«Σχεδιασμός και Ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού & εποπτικού υλικού για μαθητές 
με αναπηρίες», παραγγέλθηκαν και αναπτύχθηκαν δυο νέες γραμματοσειρές 
τύπουSansSerif, με τις οποίες μπορεί κάποιος να εμφανίσει και τους χαρακτήρες αυτούς 
πατώντας κατάλληλο συνδυασμό πλήκτρων. Οι γραμματοσειρές αυτές, με ονόματα 
IEP_Sans και IEP_Comic, καθώς και οδηγίες για τη χρήση τους, είναι διαθέσιμες για όλους 
από την ηλεκτρονική διεύθυνση (http://www.prosvasimo.gr/el/nees-gramatoseires). Οι 
χαρακτήρες των γραμματοσειρών αυτών,μερικοί εκ των οποίων εμφανίζονται στα 
ακόλουθα παγγράμματαείναι ευκρινείς στους αμβλύωπες μαθητές και βοηθούν στην 
πιστότερη αναπαράσταση των κειμένων των μικρότερων τάξεων του Δημοτικού. 

  
ΠάγγραμμαIEP_Sans Πάγγραμμα IEP_ Comic 

Για να λάβει ένας μαθητής το έντυπο προσαρμοσμένο υλικό μπορεί να υποβάλει σχετικό 
αίτημα ηλεκτρονικά μέσω του σχολείου του στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και στο 
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος», που έχει την ευθύνη για 
την εκτύπωση και διανομή των σχολικών εγχειριδίων. Προηγουμένως, πρέπει να  έχει γίνει 
εκτίμηση της οπτικής οξύτητας του μαθητή (συνήθως από οπτομέτρη ή τους γονείς ή τους 
εκπαιδευτικούς) προκειμένου να επιλεγεί το κατάλληλο γι’ αυτόν μέγεθος γραμματοσειράς. 
Η ηλεκτρονική μορφή των προσαρμοσμένων σχολικών εγχειριδίων (επεξεργάσιμη μορφή 
και μορφή pdf), το υλικό επιστημονικής τεκμηρίωσης (προδιαγραφές, κ.λπ.), καθώς και το 
αντίστοιχο υλικό επιμόρφωσης τωνσχετικών δράσεων είναι διαθέσιμα στον καθένα,καθώς 
μπορεί τα μεταφορτώσει (download)ελεύθερα και δωρεάν από τους ιστότοπους: 
http://www.prosvasimo.gr και http://www.pi-
schools.gr/special_education_new/index_gr.htm. 

 
2.3 Προδιαγραφές προσαρμοσμένου εκπαιδευτικού υλικού 
Η διαδικασία μετατροπής των σχολικών εγχειριδίων των βλεπόντων μαθητών σε 
εκπαιδευτικό υλικόπροσβάσιμο από αμβλύωπες μαθητές εστιάζει εκτός από την αύξηση 
του μεγέθους των χαρακτήρων και στην κατάλληλη μορφοποίηση και διάταξη του 
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περιεχομένου ώστε το τελικό προϊόν να είναι ευκρινές και ευανάγνωστο από τους μαθητές 
με χαμηλή όραση. Καθώς τα σχολικά βιβλία αποτελούν έγγραφα που περιέχουν κείμενο και 
αντικείμενα διάφορων τύπων (εικόνες, πίνακες, διαγράμματα, χάρτες, κ.α.),η διαδικασία 
διαφοροποίησής τους αφορά και στα δυο αυτά στοιχεία του εγγράφου-βιβλίου, ώστε να 
μπορεί ο αμβλύωπας μαθητής να έχει πρόσβαση στο περιεχόμενό του. Η διαφοροποίηση 
των στοιχείων αυτών πρέπει να γίνεται με βάση τις προδιαγραφές που έχουν διαμορφωθεί 
και συνεχώς βελτιώνονται. Στη συνέχεια παρατίθενται μερικές από τις προδιαγραφές που 
έχουν αναπτυχθεί. 

 
Γενικές προδιαγραφές 
• Κάθε βιβλίο χωρίζεται σε τόμους έτσι ώστε κάθε τόμος να αποτελείται από 150 

σελίδες ως ανώτατο όριο. 
• Κάθε τόμος περιέχει τα προκαταρτικά που περιέχει και το βιβλίο των βλεπόντων σε 

μεγεθυμένη γραμματοσειρά. 
• Τα εξώφυλλα των τόμων θα είναι όμοια με τα εξώφυλλα των αρχικών βιβλίων (με 

μεγεθυμένους χαρακτήρες και μεγεθυμένες εικόνες, αν κρίνεται αναγκαίο). 
Καταβάλλεται προσπάθεια να παραμένουν οι ίδιες διαστάσεις, αλλά αν κρίνεται 
αναγκαίο ελαττώνονται οι διαστάσεις της εικόνας του εξώφυλλου, προκειμένου να 
μην αποτελεί ποικιλόχρωμο φόντο, και δενείναι ευκρινές το κείμενο από τον 
αμβλύωπα μαθητή. Για να γίνεται διάκριση των τόμων αναγράφεται στο εξώφυλλο 
σχετικός αριθμός (1ος τόμος, 2ος τόμος, κ.ο.κ). 

• Για την αρίθμηση των σελίδων κάθε τόμου αναγράφονται, σε ειδικό πλαίσιο κειμένου 
που έχει γέμισμα ανοικτού χρώματος και τοποθετείται στο κέντρο του κάτω 
περιθωρίου της σελίδας, 2 αριθμοί: ο ένας να δηλώνει τον αριθμό σελίδας του τόμου 
και ο άλλος τον αριθμό σελίδας του βιβλίου των βλεπόντων μαθητών, π.χ. το πλαίσιο

δηλώνει τη σελίδα 30 του προσαρμοσμένου τόμουπου το 
περιεχόμενό της περιλαμβάνεται στη σελίδα 14 του βιβλίου των βλεπόντων μαθητών. 

• Στα περιεχόμενα χρησιμοποιούνταιοι αριθμοί σελίδων του προσαρμοσμένου τόμου 
και όχι του βιβλίου των βλεπόντων. 

• Για την παραπομπή σε σελίδα του αρχικού βιβλίου η οποία μετά την προσαρμογή του 
βρίσκεται σε διαφορετικό τόμο, θα πρέπει να αναγράφεται εκτός από την σελίδα και 
ο αντίστοιχος τόμος, π.χ. βλ. σελίδα 46 στον 2ο τόμο. 

 
Προδιαγραφές κειμένου 
• Για το κυρίως κείμενο χρησιμοποιείται η γραμματοσειρά Arialbold σε μεγέθη 28 ή 18. 
• Για τους χαρακτήρες σε έντονη γραφή (Bold) στα βιβλία των βλεπόντων 

χρησιμοποιείται η γραμματοσειρά Tahomabold σε αντίστοιχα μεγέθη. 
• Για τους χαρακτήρες σε πλάγια γραφή (italics)στα βιβλία των βλεπόντων 

χρησιμοποιείται η γραμματοσειρά Microsoft sansserifσε μεγέθη 29 ή 19 αντίστοιχα. 
Δεν χρησιμοποιούνται χαρακτήρες σε πλάγια μορφή (italics) ή υπογραμμισμένοι 
(underline) στα προσαρμοσμένα βιβλία γιατί δεν διακρίνονται εύκολα από τους 
αμβλύωπες μαθητές. 

• Στο κείμενο χρησιμοποιείται μονόδιάστιχο, εκτός από τις ασκήσεις που απαιτούν 
συμπλήρωμα-γράψιμο πάνω στο βιβλίο, όπου απαιτείται περισσότερος χώρος και 
μεγαλύτερη ευκρίνεια, στις οποίες το διάστιχο είναι σκόπιμο να είναι 1,5. 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Προγράμματα Σπουδών - Σχολικά εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον» 
 

417 
 

• Στοίχιση κειμένου αριστερά, γιατί η πλήρης στοίχιση στο κείμενο κουράζει 
περισσότερο τα μάτια του αμβλύωπα μαθητή. 

• Ο συλλαβισμός του κειμένου ή γίνεται χειροκίνητα ή όταν έχει επιλεγεί η αυτόματη 
διαδικασία πρέπει να γίνεται ένας τελικός έλεγχος καθώς πολλές φορές γίνεται, από 
το λογισμικό επεξεργασίας κειμένου, παραβίαση των κανόνων του. 

• Καλό είναι να αποφεύγεται η χρήση εικόνων ως φόντο σε κείμενα, και όπου 
χρησιμοποιείται πρέπει να γίνεται έλεγχος για την ευκρίνεια του αποτελέσματος. 

• Περιθώρια σελίδας: 2 εκ. πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά. 
• Όπου χρειάζεται γέμισμα με χρώμα αυτό πρέπει να είναι πολύ ανοιχτό, ενώ το χρώμα 

των χαρακτήρων πολύ έντονο (σκούρο). 
• Στις ασκήσεις με σταυρόλεξα, ακροστιχίδες και μεσοστοιχίδες οι ορισμοί πρέπει να 

αναγράφονται, αν υπάρχει επαρκής χώρος, στην ίδια σελίδα, αλλιώς και στην 
επόμενη με τις δυο σελίδες να είναι αντικριστές. 

• Όμοια οι πίνακες πρέπει να αναγράφονται, αν υπάρχει επαρκής χώρος, στην ίδια 
σελίδα, αλλιώς και στην επόμενη με τις δυο σελίδες να είναι αντικριστές.  

• Ένα αντικείμενο (πίνακας, διάγραμμα, γράφημα, κ.α.) μπορεί τελικά να χωρέσει σε 
μια σελίδα αν γίνει αλλαγή στον προσανατολισμό της (από κατακόρυφο-portrait σε 
οριζόντιο-landscape). 

• Οι εκθέτες και οι δείκτες πρέπει να είναι κατά 3-4 στιγμές μεγαλύτεροι από την 
γραμματοσειρά αναφοράς του κυρίως κειμένου, ώστε να είναι ευδιάκριτοι από τον 
αμβλύωπα. 

• Οι υποσημειώσεις πρέπει να βρίσκονται στην ίδια σελίδα με το σημείο παραπομπής 
στη συγκεκριμένη υποσημείωση. 

• Οι τακτικοί αριθμοί δεν γράφονται όπως ορίζει η προεπιλογή των περισσοτέρων 
εφαρμογών επεξεργασίας κειμένου, δηλαδή όχι 2ο, αλλά 2ο για να είναι ευδιάκριτοι. 

 
Προδιαγραφές για εικόνες, σχέδια, κ.α. 
• Οι γραμμές στα γραφικά πρέπει να έχουν πάχος ανάλογο με το μέγεθος της 

χρησιμοποιούμενης γραμματοσειράς, π.χ. στο μέγεθος 18 Bold το πάχος των 
γραμμών να είναι περίπου 1½ , ενώ στο μέγεθος 28 Bold να είναι 2¼ με χρώμα πολύ 
έντονο. 

• Όπου κρίνεται σκόπιμο γίνεται επαναχρωματισμός των αντικειμένων με εντονότερα 
και περισσότερο διακριτά χρώματα 

• Διαγράμματα, γραφικές παραστάσεις, σχήματα κλπ. που δεν είναι ευκρινή για τον 
αμβλύωπα μαθητή, πρέπει να σχεδιάζονται εκ νέου. Επίσης σχήματα και χαρακτήρες 
που πρέπει να τοποθετηθούν σε εικόνες, επανασχεδιάζονται, εφόσον χρειάζεται, με 
γραμμές μεγαλύτερου πάχους και με χαρακτήρες μεγαλύτερου μεγέθους 

• Αν κάποιο αντικείμενο (πίνακας, διάγραμμα, γράφημα, κ.α.) θεωρηθεί ότι δεν βοηθά 
τον αμβλύωπα μαθητή θα πρέπει να μεγεθυνθεί ή να τροποποιηθεί κατάλληλα. Για 
παράδειγμα:  

• μια εικόνα, που παρουσιάζει με σαφήνεια αυτό που αναφέρεται στο κείμενο ευνοεί 
την κατανόηση και επεξηγεί το νόημα του κειμένου, διατηρείται 

• μια εικόνα που δεν μπορεί να διακριθεί από τον αμβλύωπα μαθητή, δεν αποδίδει 
συγκεκριμένα το νόημα του κειμένου και μπορεί αντιθέτως να δημιουργήσει σύγχυση 
και να κάνει την κατανόηση ακόμα πιο δύσκολη, πρέπει να αφαιρείται.  

• Για την τροποποίηση ενός αντικειμένου θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και 
παράγοντες που αφορούν στην χρωματική σύνθεση, στην αφαίρεση λεπτομερειών 
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που μπορεί να είναι περιττές, στην αντίθεση των χρωμάτων, κ.ά. (Βουγιουκλίδης, 
2012) 

• Εικόνες, διαγράμματα, σχέδια, κ.ά. μπορεί να τοποθετούνται μέσα σε κελιά πίνακα 
για την καλύτερη «αγκύρωση» της θέσης τους μέσα στο κείμενο. 

 
2.4 Τεχνικές και δείγματα προσαρμοσμένου εκπαιδευτικού υλικού 
Για την καλύτερη μορφοποίηση αντικειμένων που εμφανίζονται στα σχολικά εγχειρίδια 
έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές προκειμένου να αποδοθεί πληρέστερα το νόημά τους 
και να είναι ευδιάκριτα από τους αμβλύωπες μαθητές. Στη συνέχεια παρουσιάζονται 
μερικές από τις τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί όπου εμφανίζεται το αντικείμενο από το 
βιβλίο των βλεπόντων και το αντίστοιχο μορφοποιημένο από το βιβλίο των αμβλυώπων. 
• Χρήση πίνακα για την «αγκύρωση» τετραγωνιδίων επιλογής 

Υλικό από το βιβλίο των βλεπόντων 
 

Προσαρμοσμένο υλικό 

 
 

• Επαναχρωματισμός και μεγέθυνση 
Υλικό από το βιβλίο των βλεπόντων 

 
Προσαρμοσμένο υλικό 

 

 
• Επανασχεδίαση από την αρχή 
Υλικό από το βιβλίο των βλεπόντων 
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Προσαρμοσμένο υλικό

 
• Αλλαγή προσανατολισμού σελίδας 

Υλικό από το βιβλίο των βλεπόντων 
(κατακόρυφος-portrait) 

Προσαρμοσμένο υλικό (οριζόντιος-landscape) 
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• Τεμαχισμός σε επιμέρους τμήματα 
Υλικό από το βιβλίο των βλεπόντων 

 
Προσαρμοσμένο υλικό 
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3. Συμπεράσματα 
Με όσα παρουσιάστηκαν στην εργασία αυτή μπορεί εύκολα κάποιος να κατανοήσει την 
αξία των νέων τεχνολογιών στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού καθώς και στην 
κατάλληλη μετατροπή του ήδη υπάρχοντος, ώστε να καταστεί προσβάσιμο και από τους 
αμβλύωπες μαθητές. Μεγαλύτερες δυσκολίες παρουσιάζονται από την ανομοιογένεια της 
ομάδας που αποτελούν οι αμβλύωπες μαθητέςπαρά από τις τεχνικές προσεγγίσεις που 
απαιτούνται για να γίνουν τα σχολικά εγχειρίδια προσβάσιμα από τους μαθητές με χαμηλή 
όραση. Αρκούν ηλεκτρονικός εξοπλισμός χαμηλού κόστους και ευρέως χρησιμοποιούμενα 
λογισμικά, όπως είναι οι επεξεργαστές κειμένου και τα προγράμματα επεξεργασίας εικόνας 
και σχεδίων, μα πάνω απ’ όλα διάθεση για προσφορά μια και όσοι συμμετείχαν στο έργο 
αυτό εργάστηκαν αφιλοκερδώς. 

Προς το παρόν στην ελλαδική εκπαίδευσηδεν υπάρχει θεσμοθετημένη μέθοδος για την 
παραγωγή σχολικών εγχειριδίων προσβάσιμων από τους αμβλύωπες μαθητές. Θα πρέπει 
κάποια στιγμή η Ελληνική πολιτεία να θεσμοθετήσει τη δημιουργία μιας ομάδας που θα 
ασχολείται με την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για αμβλύωπες μαθητές, για να 
σταματήσει το φαινόμενο της συνεχούς αναζήτησης ατόμων που θα πλαισιώνουν τις 
ομάδες μορφοποίησης του υλικού αυτού. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη, ώστε 
όποιο εκπαιδευτικό υλικό δημιουργείται ή υιοθετείται από την Ελληνική πολιτεία, να είναι 
και σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή, ώστε να προσαρμόζεται εύκολα στις ανάγκες των 
αμβλυώπων μαθητών. 

Παρότι δεν υπάρχει ακόμη μια σταθερή ομάδα που να ασχολείται με την προσαρμογή 
των βιβλίων για αμβλύωπες μαθητές, χάρη στην εθελοντική προσφορά των εμπλεκομένων 
εκπαιδευτικών, ο αριθμός των προσαρμοσμένων βιβλίων αυξάνεται συνεχώς με 
αποτέλεσμα να έχουν καλυφθεί μεγάλο μέρος από τις ανάγκες σε γυμνάσιο και λύκειο, 
καθώς στις βαθμίδες αυτές υπήρχε μεγάλη έλλειψη. Δυστυχώς υπάρχει μεγάλη ανάγκη για 
την κάλυψη των εγχειριδίων της τεχνικής εκπαίδευσης όπου υπάρχουν πολλοί τομείς και 
ειδικότητες άρα και μεγάλος όγκος τεχνικών εγχειριδίων.Πάντως η καινοτόμος αυτή δράση 
ψηφιοποίησης και προσαρμογής όλων των σχολικών εγχειριδίων αφορά στο εθνικό 
επίπεδο και πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες του συνόλου των αμβλυώπων μαθητών της 
χώρας δημιουργώντας ευκαιρίες πρόσβασης στο εκάστοτε Α.Π.Σ. από όλους τους μαθητές. 

Επίσης, από συζητήσεις που έχουν γίνει από εκπαιδευτικούς και κυρίως γονείς 
αμβλυώπων μαθητών έχει αναφερθεί ότι οι μαθητές αυτοί έχουν ενδυναμωθεί ψυχολογικά 
από το γεγονός ότι έχουν το δικό τους βιβλίο, όπως και τα άλλα παιδιά, και δε χρειάζεται να 
στηρίζονται σε άλλους για να μελετήσουν. Έτσι πολλοί από αυτούς έχουν βελτιώσει τη 
σχολική τους επίδοσηκαι έχουν ανεξαρτητοποιηθεί από τη χρήση των ειδικών συσκευών 
μεγέθυνσης (όσοι βεβαίως είχαν την τύχη ή την οικονομική ευχέρεια να διαθέτουν). 
Επιπλέον γονείς και εκπαιδευτικοί έχουν απαλλαγεί από το βάρος της παραγωγής του 
εκπαιδευτικού υλικού για τους μαθητές αυτούς. Το παραγόμενο υλικό είναι πολύ καλύτερο 
από την ασπρόμαυρη φωτοτυπία της μεγεθυσμένης σελίδας του σχολικού βιβλίου.  

Η λειτουργικότητα που χαρακτηρίζει το εν λόγω εκπαιδευτικό υλικό εξασφαλίζει αφενός 
τη δυνατότητα ευρείας χρήσης του για διδακτικούς σκοπούς και αφετέρου την αξιοποίηση 
της μεθοδολογίας, των προδιαγραφών και των δεδομένων της αξιολόγησης για την 
προσαρμογή κάθε σχολικού εγχειριδίου όλων των τάξεων και βαθμίδων 
εκπαίδευσης.Επιπλέον, το υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί από μαθητές (με και χωρίς 
μειωμένη όραση ή άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες), εκπαιδευτικούς, γονείς, καθώς επίσης και 
για επιμορφωτικούς σκοπούς. 
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Περίληψη 
Σκοπός της ανακοίνωσης είναι να παρουσιαστούν τα Προγράμματα Σπουδών του Γυμνασίου και του Γενικού 
Λυκείου, η νομοθεσία που διέπει τη δημιουργία Προγραμμάτων Σπουδών στη χώρα μας, η κριτική αποτίμηση 
των Προγραμμάτων Σπουδών του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου όπως έχει καταγραφεί σε έρευνα του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ακόμη, σκοπός είναι να παρουσιαστούν οι στόχοι που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση 
για την εκπαίδευση και πώς η διδασκαλία της Λογοτεχνίας μπορεί να συμβάλλει στην πραγματοποίησή τους 
αναπτύσσοντας συγκεκριμένες δεξιότητες, και, τέλος, να σχολιαστούν τα νέα στοιχεία που εισήχθησαν στη 
διδασκαλία της Λογοτεχνίας, όπως είναι η χρήση των ψηφιακών σεναρίων, του ψηφιακού υλικού του 
«Φωτόδεντρου» και του Ψηφιακού Σχολείου αλλά και γενικότερα η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών. 
 
Λέξεις-κλειδιά: προγράμματα σπουδών, Νεοελληνική Λογοτεχνία, ψηφιακό υλικό 
 
1. Εισαγωγή 
 Όπως προειπώθηκε, θα παρουσιαστούν, αρχικά, τα προγράμματα σπουδών της 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου προκειμένου να φανούν οι 
διαφορές τους καθώς αυτή τη στιγμή στη χώρα μας υπάρχει η ιδιομορφία του να 
εφαρμόζονται διαφορετικά προγράμματα σπουδών στο Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο για 
το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Αρχικά, θα παρουσιαστεί το Διαθεματικό Ενιαίο 
Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Νεοελληνικής Λογοτεχνίας για το Γυμνάσιο και το 
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος (Δ.Ε.Π.Π.Σ. – Α.Π.Σ. 2001), έπειτα θα 
παρουσιαστεί το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Λογοτεχνία Γυμνασίου (που 
εφαρμόστηκε πιλοτικά σε έναν αριθμό Γυμνασίων) και Α΄ Λυκείου (Νέο Σχολείο, 2011) και, 
τέλος, θα παρουσιαστεί το Πρόγραμμα Σπουδών του Γενικού Λυκείου (Β΄ και Γ΄Λυκείου) το 
οποίο αποτέλεσε τμήμα του Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Π.Σ., 1998). Η 
παρουσίαση αυτή θα αποτελέσει μια χρήσιμη περιγραφή για τα προγράμματα σπουδών 
που αυτή τη στιγμή εφαρμόζονται στο Γυμνάσιο και το Λύκειο και μπορεί να αξιοποιηθεί 
και σε έναν μελλοντικό σχεδιασμό αναμόρφωσης των προγραμμάτων σπουδών του 
μαθήματος. 

Ως προς την τυπολογία τους, τα προγράμματα σπουδών του Γυμνασίου και του Γενικού 
Λυκείου συνιστούν «Αναλυτικά προγράμματα μορφής ή τύπου curriculum», τα οποία 
περιέχουν εκτός από τα τέσσερα στοιχεία: στόχους μάθησης, περιεχόμενα μάθησης, 
μεθόδευση διδασκαλίας και έλεγχο επίτευξης στόχων, πρόσθετο βοηθητικό υλικό για τον 
εκπαιδευτικό, οδηγίες και ενδεικτικά σχέδια μαθήματος. Ως προς τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους είναι «ανοικτά» curricula, καθώς περιέχουν γενικούς στόχους κατά 
διδακτική ενότητα αλλά εναποθέτουν την ευθύνη για τη διατύπωση ειδικών στόχων στον 
εκπαιδευτικό, και του εξασφαλίζουν, έτσι, την απαραίτητη ευελιξία για να προσαρμόσει τη 
διδασκαλία στις ιδιαίτερες ανάγκες της τάξης του (Bλάχος κ.ά., 2009:92). 
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2. Τα προγράμματα σπουδών της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γυμνασίου και Γενικού 
Λυκείου 
 
2.1 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Νεοελληνικής Λογοτεχνίας για 
το Γυμνάσιο – Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών  (ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ 2001) 
Το Πρόγραμμα Σπουδών για τη λογοτεχνία δομείται για όλη την υποχρεωτική εκπαίδευση 
και διέπεται από κοινές αρχές, από σκοπούς και στόχους κλιμακούμενους κατά τάξη, οι 
οποίοι και συγκεκριμενοποιούνται ανάλογα με τα επιμέρους διδασκόμενα κείμενα. 
Σκοπός: είναι η ενδυνάμωση της μορφωτικής επάρκειας, της επικοινωνιακής ικανότητας 
και της συναισθηματικής ανάπτυξης των μαθητών μέσα από την ανάγνωση, κατανόηση και 
ερμηνεία αξιόλογων έργων σημαντικών ελλήνων και ξένων λογοτεχνών. Αυτός είναι γενικός 
σκοπός για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας σε όλη την υποχρεωτική εκπαίδευση. 
Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (ΑΠΣ) :  
Ειδικοί σκοποί (για το Γυμνάσιο): Οι μαθητές πρέπει να μπορούν: α. να προσλαμβάνουν το 
λογοτεχνικό κείμενο ως έργο τέχνης και αισθητικό φαινόμενο στενά δεμένο με την εποχή 
του β. να κατανοήσουν την ιδιαιτερότητα της λογοτεχνικής γλώσσας, τον μεταφορικό και 
συμβολικό χαρακτήρα της και να ανακαλύψουν την αισθητική λειτουργία της γ. να 
κατακτήσουν την ικανότητα συναισθηματικής συμμετοχής δ. να ερμηνεύουν με 
δημιουργικό τρόπο τα λογοτεχνικά έργα ε. να ανακαλύψουν και να ασκήσουν τις 
καλλιτεχνικές δεξιότητές τους. 
Περιεχόμενο: Για την Α΄ και Β΄ τάξη προτείνονται 10-15 θεματικές ενότητες με κέντρο τον 
άνθρωπο σε σχέση με τη φύση, την κοινωνική ζωή, την παράδοση, την εθνική φυσιογνωμία, 
την ιστορική συνέχεια, τα σύγχρονα προβλήματα, τον αγώνα για τη ζωή, τις μεγάλες αξίες, 
την αγάπη, τη φιλία και άλλα θέματα σχετικά με τα ενδιαφέροντα της ηλικίας των μαθητών. 
Για τη Γ΄ τάξη προτείνεται ιστορική και γραμματολογική διάταξη της ύλης σε συνδυασμό με 
την ειδολογική κατάταξη. 
Μέθοδος Διδασκαλίας: Ερμηνευτική 
Διαθεματική προσέγγιση. Αναφέρεται ότι η διαθεματική προσέγγιση γίνεται όπου το 
κείμενο το επιτρέπει. Μέθοδος που τη διευκολύνει είναι αυτή της ανακαλυπτικής-
διερευνητικής μάθησης, η οποία βασίζεται στην αρχή της κοινωνικής συσχέτισης και 
αλληλεπίδρασης και την αρχή της διεπιστημονικότητας. 
Oργάνωση της διδασκαλίας: Διδακτική ενότητα είναι το μεμονωμένο κείμενο, προτείνεται 
όμως να οργανώνονται διδασκαλίες και σε ευρύτερες διδακτικές ενότητες με βάση το θέμα, 
το είδος ή τη διδασκαλία κειμένων μιας ορισμένης ιστορικής περιόδου. 
Αξιολόγηση: Η ειδική φύση του μαθήματος, η πολυσημία του λογοτεχνικού λόγου και η 
ερμηνευτική πολλαπλότητά του, σε συνδυασμό με τη ζητούμενη αναγνωστική ελευθερία 
και παραγωγή προσωπικού λόγου, εν μέρει μόνο επιτρέπουν την αξιολόγηση του 
μαθήματος με ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου. Τα ζητούμενα από το κείμενο είναι 
καλύτερο να διατυπώνονται ως ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης (ανοιχτές) ή σύντομης 
απάντησης ή με συνδυασμό αυτών των δύο τύπων. Με την ολοκλήρωση κάποιας ενότητας 
ενδείκνυται να δίνονται συνθετικές-δημιουργικές εργασίες. 

H αξιολόγηση αποτιμά στόχους γνωστικούς, συναισθηματικούς και ψυχοκινητικούς. 
Όσον αφορά στους γνωστικούς στόχους αυτοί αξιολογούνται είτε με ερωτήσεις που απλά 
ελέγχουν την κατάκτηση των γνώσεων είτε με ερωτήσεις που ελέγχουν την καλύτερη 
διακρίβωση των γνώσεων και την επίτευξη ανώτερων στόχων όπως η κατανόηση, η 
εφαρμογή των γνώσεων, η επαγωγική συγκέντρωση στοιχείων ή η αξιολόγησή τους και η 
σύνθεση σύντομου σχολίου. 
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Τα ζητούμενα από το κείμενο είναι καλύτερο να διατυπώνονται ως ερωτήσεις ελεύθερης 
ανάπτυξης (ανοιχτές) ή σύντομης απάντησης ή με συνδυασμό αυτών των δύο τύπων. Όποτε 
δίνονται ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου, καλό είναι να συνδυάζονται με ερωτήματα 
ελεύθερης ανάπτυξης.  

Για τη διερεύνηση της επίτευξης των συναισθηματικών στόχων χρησιμοποιούνται 
ερωτήσεις σύντομης ή ελεύθερης ανάπτυξης, καθώς και συνθετικές εργασίες. 

Η αξιολόγηση των ψυχοκινητικών στόχων συνδέεται με τη γενικότερη στάση και 
συνεργασία του μαθητή στην οργάνωση, πραγματοποίηση και διεύρυνση του μαθήματος, 
στοιχεία τα οποία πρέπει να συνυπολογίζονται για την αξιολόγηση του μαθητή στο πλαίσιο 
του σχολείου. 

Στους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου μπορούν να τεθούν ερωτήσεις που προκύπτουν από τη 
συγκριτική εξέταση παράλληλων κειμένων. Τα κυριότερα στοιχεία τα οποία αξιολογούνται 
σε σχέση με τη διατύπωση προσωπικής άποψης, είναι η ικανότητα με την οποία ο μαθητής 
αναπτύσσει τη θέση καθώς και η συνοχή και η αφαιρετικότητα της σκέψης.  
 
2.2 Πρόγραμμα σπουδών για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο 
(Νέο Σχολείο, 2011 Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ανακτήθηκε στις 05/02/2016 από 
http://ebooks.edu.gr/new/ps.php).  
Σκοπός: Το πρόγραμμα σπουδών της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γυμνασίου θέτει ως βασικό 
σκοπό την «κριτική αγωγή στον σύγχρονο πολιτισμό». Με τη φράση αυτή επιδιώκεται να 
τονιστεί πως αφετηρία είναι το παρόν, τα προβλήματα και τα χαρακτηριστικά του 
σύγχρονου κόσμου. Στοχεύει στην ανάδειξη της λογοτεχνίας ως σύνθετου πολιτισμικού 
φαινομένου που χαρακτηρίζεται από την ιστορικότητα του συγγραφέα, του κειμένου και 
των αναγνωστών του, εκπαιδευτικών και μαθητικού κοινού. Ένα φαινόμενο που δίνει 
εργαλεία για να κατανοηθεί ο κόσμος και να συγκροτηθεί η υποκειμενικότητά μας. Ως 
πρωταρχική αξία του μαθήματος τίθεται η κριτική στάση απέναντι στις πολιτισμικές 
παραδόσεις, τις αξίες και τα μηνύματα. 
Ειδικότερα, οι σκοποί της λογοτεχνίας ως προς την πρόσληψη των λογοτεχνικών κειμένων 
είναι, οι μαθητές: α. να κατανοήσουν και να αποδεχτούν τη σχετικότητα και την 
πολλαπλότητα των ερμηνευτικών προσεγγίσεων καθώς και να αντιμετωπίζουν κριτικά και 
τις δικές τους ερμηνευτικές προτάσεις β. να είναι σε θέση να διερευνούν όλους τους 
συντελεστές και τους παράγοντες που συμβάλλουν στην παραγωγή και στην πρόσληψη των 
λογοτεχνικών κειμένων γ. να είναι σε θέση να εντοπίζουν και να αναγνωρίζουν τις αξίες και 
τις ιδέες που ενυπάρχουν στα λογοτεχνικά κείμενα δ. να κατανοήσουν ότι οι πολιτισμικές 
αξίες σχετίζονται με τον χώρο, τον χρόνο και την κοινωνική ομάδα που τις παράγει, είναι 
προσδιορισμένες ιστορικά, γεγονός που δικαιολογεί τη σχετικότητά τους. να είναι σε θέση 
να διερευνούν την ιστορικότητά τους και να τοποθετούνται κριτικά απέναντι σε αυτές ε. να 
εξοικειωθούν οι μαθητές με τα διάφορα λογοτεχνικά είδη και να συνειδητοποιήσουν ότι 
αυτά διακρίνονται στη βάση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών και κειμενικών συμβάσεων. 
Δεξιότητες που αναμένεται να αποκτήσουν οι μαθητές/τριες: α. ανάπτυξη αιτιολογημένης 
και τεκμηριωμένης προσωπικής άποψης. Αξιολόγηση της δικής τους ερμηνευτικής 
προσέγγισης και των συμμαθητών τους β. αναγνώριση των διαφορετικών τρόπων με τους 
οποίους οι συγγραφείς μιλούν για τα διάφορα θέματα γ. εξοικείωση με όλα τα είδη 
ανάγνωσης: ιδιωτική, συν-ανάγνωση, δημόσια ανάγνωση κ.λπ. δ. αναγνώριση των 
πολιτισμικών στοιχείων που υπάρχουν σε κάθε κείμενο και προσδιορισμός της 
ιστορικότητάς τους ε. αναγνώριση και περιγραφή των συμβάσεων και τεχνικών των 
λογοτεχνικών κειμένων στ. αναγνώριση της μυθοπλαστικής επέμβασης της λογοτεχνίας, 
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μετά από σύγκρισή της με ανάλογες ιστορίες από ιστορικά βιβλία ή δημοσιογραφικές πηγές 
ζ. επισήμανση των συγκρουόμενων κωδίκων συμπεριφοράς η. αφήγηση με τη 
συνδυασμένη χρήση λόγου και εικόνας θ. μετουσίωση και μεταφορά των συναισθημάτων 
που τους προκαλεί μια λογοτεχνική ανάγνωση σε νέο κείμενο κάθε είδους: πεζό, ποιητικό 
κ.λ.π. 
Περιεχόμενο: Προκρίνεται η ανάγνωση ολόκληρων λογοτεχνικών έργων κι όχι ανθολογίου 
κειμένων, συνιστάται η χρήση μιας ποικιλίας κειμένων, κάποια από τα οποία μπορεί να 
προέρχονται από τα σχολικά ανθολόγια, μαζί με ολόκληρα λογοτεχνικά βιβλία και κείμενα 
που μπορούν να ασκήσουν σε νέους γραμματισμούς π.χ. κόμικς, κινηματογραφικές ταινίες, 
τραγούδια. 

Προτείνεται η θεματική ή ειδολογική διάταξη της ύλης για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου 
(η οποία, όμως, βασίζεται στην ιστορική προσέγγιση, καθώς οι μεθοδολογικές προτάσεις 
ζητούν από διδάσκοντες και μαθητές να αναζητήσουν και να αναγνωρίσουν τη συνέχεια 
κάποιων θεμάτων ή λογοτεχνικών ειδών. Ιστορική προσέγγιση της λογοτεχνίας, σημαίνει: 
ανάδειξη της ιστορικότητας των παραμέτρων του λογοτεχνικού φαινομένου, ενός θέματος, 
των λογοτεχνικών ειδών, παρακολούθηση της ιστορικής συνέχειας μέσω της εναλλαγής της 
παράδοσης και της μεταβολής σε επίπεδο ατόμων, έργων, θεμάτων, ρευμάτων και ειδών). 
Διδακτέα ύλη-προτεινόμενες διδακτικές ενότητες: Α΄ Γυμνασίου: α. Σχολική ζωή β. Εικόνες 
της Ελλάδας στην ποίηση γ. Φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον Β΄ Γυμνασίου: α. Πορτρέτα 
εφήβων β. Ετερότητα στη λογοτεχνία γ. Θέατρο Γ΄ Γυμνασίου: α. Στάσεις ζωής σε ποιητικά 
κείμενα β. Χιούμορ – σάτιρα γ. Άτομο και κοινωνία. 
Λογοτεχνία και ΤΠΕ: τίθεται ως σκοπός η αξιοποίηση των ΤΠΕ στο πλαίσιο μιας 
ολοκληρωμένης παιδαγωγικής πρότασης για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας. 
Μέθοδος διδασκαλίας: προτείνονται οι μαθητοκεντρικές μέθοδοι διδασκαλίας: α. 
διδασκαλία σε ομάδες (ομαδοσυνεργατική) και β. η μέθοδος project. Και οι δύο 
διευκολύνουν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία. Μονάδα οργάνωσης του Π.Σ. είναι η 
διδακτική ενότητα (θεματική ή ειδολογική). Προτείνονται τρεις διδακτικές ενότητες για 
κάθε τάξη, σχεδιασμένες σαν project που διαρκεί δύο-τρεις μήνες. Η διδασκαλία 
αναπτύσσεται σε φάσεις, συνήθως τρεις, με διακριτή στοχοθεσία στην καθεμιά.  
Α΄φάση - πριν από την ανάγνωση: ο σκοπός της είναι να δώσει κίνητρα για την ανάγνωση 
και να πλουτίσει τον γνωστικό και πολιτισμικό ορίζοντα των μαθητών, δημιουργώντας ένα 
πλαίσιο προβληματισμού που θα διευκολύνει την εξαγωγή νοήματος. Γίνεται προσπάθεια 
να εισαχθούν οι μαθητές στο θέμα της ενότητας επιστρατεύοντας τα προσωπικά τους 
βιώματα, τις γνώσεις τους. Τα κείμενα που χρησιμοποιούνται στη φάση αυτή είναι μη 
λογοτεχνικά. Η φάση αυτή χρειάζεται το λιγότερο τέσσερις ώρες. 
Β΄φάση – Κυρίως ανάγνωση: Οι μαθητές διαβάζουν μεγαλύτερα κείμενα (διηγήματα, 
κεφάλαια από μυθιστορήματα) και στο τέλος ολόκληρα βιβλία στο σπίτι τους. Η φάση αυτή 
έχει μεγάλη διάρκεια γιατί ξεκινά από ευκολότερα κείμενα περνά σε μεγαλύτερα και 
δυσκολότερα και καταλήγει στην ανάγνωση ολόκληρων βιβλίων. Εδώ αποκτά ιδιαίτερη 
σημασία η ομαδική εργασία. Κάθε ομάδα ασχολείται με διαφορετικό κείμενο κάνοντας 
εργασίες. 
Γ΄ φάση – μετά την ανάγνωση: Σε αυτήν τη φάση, οι μαθητές παράγουν τον δικό τους λόγο 
γύρω από το θέμα της διδακτικής ενότητας με την οποία ασχολήθηκαν. Σκοπός της φάσης 
αυτής είναι να διαπιστώσουν όλοι, διδάσκοντες και διδασκόμενοι, τι καινούριο έμαθαν, 
ποιες αντιλήψεις σχημάτισαν, ποια συναισθήματα ένιωσαν μέσα από τις αναγνώσεις και τις 
συζητήσεις τους. Ζητείται από τους μαθητές να γράψουν ατομικά ή ομαδικά, ένα κείμενο 
ανάλογο του είδους που διάβασαν, να κάνουν έρευνα και παρέμβαση στο πεδίο, να 
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οργανώσουν μια έκθεση ή μια εκδήλωση στο σχολείο τους. Στις εργασίες αυτής της φάσης 
αξιοποιούνται μοτίβα, λογοτεχνικοί χαρακτήρες και επεισόδια από τα βιβλία που 
διαβάστηκαν. 
Bασικές πρακτικές για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας: α. η μέθοδος σχεδίων εργασίας 
(project) β. η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία γ. η παρουσίαση βιβλίου δ. η μέθοδος της 
δραματοποίησης. 

Προτείνεται η χρήση των διδακτικών σεναρίων στη διδασκαλία. 
Aξιολόγηση: Οι μαθητές αξιολογούνται για τις ατομικές εργασίες τους και για τη συμμετοχή 
τους στις ομαδικές εργασίες. Αξιολογούνται για τον προφορικό και γραπτό τους λόγο και τη 
γενικότερη συμμετοχή τους στο μάθημα. Προτείνεται στο τέλος της χρονιάς οι μαθητές να 
εξετάζονται σε άγνωστο κείμενο, ομοειδές ή ομόθεμο με τις διδακτικές ενότητες που 
διδάχθηκαν και με ασκήσεις παρόμοιες με αυτές που δούλεψαν μέσα στην τάξη. Συνολικά, 
οι μαθητές αξιολογούνται μέσω πολλών δραστηριοτήτων, ερωτήσεων και εργασιών και σε 
μια αντιστοίχως πλούσια ποικιλία δεξιοτήτων, που αποσκοπούν στην ανάπτυξη κριτικού 
γραμματισμού καθώς και αναγνωστικών και εκφραστικών δεξιοτήτων τόσο σε επίπεδο 
λόγου όσο και σε επίπεδο εικόνας (ανάπτυξη οπτικο-ακουστικού γραμματισμού). 
Το νέο πρόγραμμα σπουδών για την Α΄ Λυκείου [ΦΕΚ 1562 Β΄ 27-06-2011], σε συνέχεια 
του προγράμματος σπουδών του Γυμνασίου, θέτει ειδικά για την τάξη αυτή και τους 
ακόλουθους στόχους: 
α. να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές την ιστορικότητα των κειμένων, δηλαδή την 
πολυσύνθετη αλληλεπίδραση των κειμένων με το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο αυτά 
γεννήθηκαν και διαβάστηκαν β. να εμβαθύνουν στην ιστορικότητα ενός θέματος, στους 
τρόπους δηλαδή με το οποίο αυτό εμφανίζεται και γίνεται αντικείμενο λογοτεχνικής 
επεξεργασίας σε διαφορετικές εποχές γ. να κατανοήσουν ότι οι αλλαγές που σημειώνονται 
στη λογοτεχνία δεν είναι αυθαίρετες ή τυχαίες αλλά εντάσσονται στο πλαίσιο γενικότερων 
καλλιτεχνικών και πολιτισμικών ρευμάτων δ. να αποκτήσουν μια συνολική εικόνα της 
εξέλιξης της νεοελληνικής ποίησης ε. να κατανοήσουν την έννοια του λογοτεχνικού 
κινήματος και τη σχέση ενός λογοτεχνικού κινήματος με την εποχή του στ. να διευρύνουν 
και να εμβαθύνουν τη γνωριμία τους με τα δύο βασικά είδη θεατρικού λόγου, την κωμωδία 
και το δράμα και να παρακολουθήσουν τη μεταβολή τους σε κάθε εποχή. 
Προτεινόμενες διδακτικές ενότητες: α. Τα φύλα στη λογοτεχνία β. Παράδοση και 
μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση γ. Θέατρο. 
 
2.3 Το πρόγραμμα σπουδών της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γενικού Λυκείου (1998) 
Στο πρόγραμμα σπουδών της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Γενικού Λυκείου 
διασαφηνίζεται ότι τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας αποτελούν αυτοτελή και 
ανεξάρτητο κλάδο του μαθήματος των Νέων Ελληνικών, ο άλλος κλάδος του οποίου είναι η 
γλωσσική διδασκαλία. Το πρόγραμμα σπουδών της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Γενικού 
Λυκείου (Β΄ και Γ΄ τάξης, άρθρο 2 της Υ.Α. Γ2/2768 [ΦΕΚ 1540 Β΄, 29-07-1999] και ΦΕΚ 344 
Β΄ 13-04-1999, και Δούκας κ.ά, 2000) θέτει ως γενικό σκοπό του μαθήματος την 
«ουσιαστικότερη επαφή των μαθητών με αντιπροσωπευτικά έργα της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς, εθνικής και παγκόσμιας, υπό το πνεύμα και τις επιδιώξεις του ανθρωπιστικού 
ιδεώδους που διακονεί η Νεοελληνική Εκπαίδευση». Ως ειδικότεροι σκοποί τίθενται: α. η 
γνωριμία με τη λογοτεχνική έκφραση του Νέου Ελληνισμού, της Δύσης, του Νεότερου 
κόσμου β. η οικείωση με το φαινόμενο της λογοτεχνικότητας και η καλλιέργεια της 
αισθητικής εμπειρίας γ. η συγκρότηση χειραφετημένων προσωπικοτήτων. 
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Ειδικότεροι στόχοι για τη Νεοελληνική Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας είναι να καταστούν 
ικανοί οι μαθητές: α. σε επίπεδο μορφής, να παρατηρούν με προσοχή το κείμενο και να 
αξιοποιούν τα κύρια κειμενικά και εξωκειμενικά στοιχεία, προκειμένου να σχολιάζουν τις 
διάφορες πτυχές της σύνθεσής τους και να τα ερμηνεύουν με σφαιρικό τρόπο β. σε επίπεδο 
περιεχομένου, να αποκομίζουν πληροφορίες για ιστορικά, κοινωνικά, πολιτικά, υπαρξιακά 
κ.ά. ζητήματα που θίγονται στα λογοτεχνικά έργα, να σχολιάζουν τις απόψεις που 
εκτίθενται σε αυτά, να εκφράζουν τεκμηριωμένα τις δικές τους θέσεις και να 
ευαισθητοποιούνται από τους διατυπούμενους προβληματισμούς (γνωστικοί – 
συναισθηματικοί στόχοι). Όσον αφορά στους ψυχοκινητικούς στόχους, αυτοί αφορούν την 
εξοικείωση με τη χρήση βιβλίων, της τεχνολογίας (cd-rom) και άλλων πηγών, χώρων όπως 
οι βιβλιοθήκες, κέντρα έρευνας, την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την πρόσκληση κάποιου 
συγγραφέα, για την παρακολούθηση ή και την παρουσίαση στη σχολική σκηνή θεατρικού 
έργου, για την οργάνωση έκθεσης σχετική με κάποιο θέμα, συγγραφέα κ.λπ. 
Περιεχόμενο:  Προκρίνονται τα Ανθολόγια κειμένων. Διδακτέα ύλη: κείμενα Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας από όλες τις περιόδους της Νέας Ελληνικής Γραμματείας και για τις τρεις τάξεις 
του Λυκείου.  
Για τη Β΄ Λυκείου: Νέα Αθηναϊκή Σχολή, Νεότερη Λογοτεχνία: Πρώτη δεκαετία του 
Μεσοπολέμου (1922-1930), Νεότερη ποίηση, Πεζογραφία (η πεζογραφία του 
Μεσοπολέμου), Δοκίμιο, Ξένη Λογοτεχνία. 
Για τη Γ΄ Λυκείου: Μεταπολεμική και Σύγχρονη Λογοτεχνία. Ποίηση: α. Πρώτη 
Μεταπολεμική Γενιά Ι. Η αντιστασιακή ποίηση ή κοινωνική ποίηση ΙΙ. Η νεοϋπερρεαλιστική 
ποίηση ΙΙΙ. Υπαρξιακή ή μεταφυσική ποίηση, β. Δεύτερη Μεταπολεμική Γενιά γ. Ποιητές της 
δεκαετίας του ΄70. 

Επιλέγεται, επομένως, η ιστορικογραμματολογική διάταξη της ύλης. 
Λογοτεχνία και Διδασκαλία: Κριτήριο για την επιλογή των κειμένων αποτελεί η ποιότητα 
της μορφής και του περιεχομένου τους. Τα κείμενα διδάσκονται ύστερα από περιεκτική 
γραμματολογική ενημέρωση. Κατά την επεξεργασία τους αναφέρονται λεξιλογικά, 
πραγματολογικά και νοηματικά σχόλια και στοιχεία ιστορίας και θεωρίας της λογοτεχνίας. 
Μέθοδος διδασκαλίας: η Eρμηνευτική, το κείμενο εξετάζεται: α. ως προς το θέμα β. την 
τεχνική γ. το είδος δ. τον συγγραφέα και την εποχή του και ε. το ιδιαίτερο λογοτεχνικό 
περιβάλλον του. 

Ο διδάσκων έχει ακόμη τη δυνατότητα να οργανώσει την ύλη του θεματικά, ιστορικά, 
ειδολογικά, να προγραμματίσει τη συνολικότερη θεώρηση του έργου κάποιων συγγραφέων 
ή παρουσιάσεις ρευμάτων/σχολών/κινημάτων/γενεών κ.λπ. Σκόπιμη κρίνεται, ακόμη, η 
διδασκαλία ολόκληρων κειμένων (ποιητικές συνθέσεις, μυθιστορήματα, θεατρικά έργα 
κ.λπ. Συνιστάται η κατά περίπτωση συνδρομή των άλλων τεχνών (π.χ. ζωγραφική, μουσική 
κ.λ.π.) ή επιστημών (ιστορία, θεατρολογία κ.λ.π.) και η αξιοποίηση της εικονογράφησης των 
βιβλίων. 

Διδακτική ενότητα είναι το μεμονωμένο κείμενο, προτείνεται, ωστόσο, να οργανώνονται 
διδασκαλίες σε ευρύτερες διδακτικές ενότητες. Η οργάνωση αυτή μπορεί να είναι: α. 
θεματική β. ιστορική γ. ειδολογική δ. παρουσίαση έργου ε. προσωπογραφία συγγραφέα στ. 
παρουσίαση Ρεύματος/Σχολής/Γενιάς/Κινήματος. 

Οι δραστηριότητες μέσα στην τάξη αφορούν: α. το αφηγηματικό περιεχόμενο, τον μύθο, 
το θέμα, την ιστορία β. τα γένη/είδη του λογοτεχνικού λόγου γ. τα στοιχεία τεχνικής του 
κειμένου δ. τα πεδία αναφοράς του κειμένου: ο συγγραφέας, το λογοτεχνικό περιβάλλον, η 
εποχή του (προσωπογραφία συγγραφέα, ιστορική οργάνωση και παρουσίαση 
Σχολής/Γενιάς/Ρεύματος/Κινήματος). 
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Η διδασκαλία στηρίζεται στον συμμετοχικό διάλογο και κατά περίπτωση στην εργασία σε 
ομάδες, στην παρουσίαση από τον ίδιο (τον εκπαιδευτικό) ή τους μαθητές, στην εκπόνηση 
δημιουργικών-συνθετικών εργασιών. 
Ποσοστό ελληνικών και ξένων κειμένων. Για τη Β΄ Λυκείου: 90% ελληνικά και 10% 
μεταφρασμένα από την ξένη λογοτεχνία. 
Για τη Γ΄ Λυκείου:  80% ελληνικά και 20% μεταφρασμένα από την ξένη λογοτεχνία.  
Αξιολόγηση: Ως μάθημα Γενικής Παιδείας, η Νεοελληνική Λογοτεχνία διδάσκεται, 
εξετάζεται και βαθμολογείται χωριστά από το μάθημα της Γλωσσικής Διδασκαλίας. Η 
αξιολόγηση του μαθήματος είναι ίδια με αυτήν που παρατέθηκε στο ΔΕΠΠΣ του Γυμνασίου 
(2003). 

Τα κυριότερα στοιχεία τα οποία αξιολογούνται σε σχέση με τη διατύπωση προσωπικής 
άποψης είναι η ικανότητα με την οποία ο μαθητής αναπτύσσει τη θέση ή τα επιχειρήματά 
του, το πλάτος και το βάθος της επιχειρηματολογίας του, η συνοχή και η αφαιρετικότητα 
της σκέψης.  

Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε πέντε ερωτήσεις οι οποίες αναφέρονται: α. 
στον συγγραφέα του κειμένου και σε γραμματολογικά στοιχεία που προκύπτουν άμεσα ή 
έμμεσα από το κείμενο [1 ερώτηση] β. στη δομή του κειμένου, στην επαλήθευση ή 
διάψευση μιας κρίσης με βάση το κείμενο, σε παρατηρήσεις επί των εκφραστικών μέσων 
του κειμένου (υφολογική διερεύνηση, αφηγηματικές λειτουργίες, επιλογές του δημιουργού 
σε διάφορα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης κ.λ.π.)[2 ερωτήσεις] γ. στον σχολιασμό ή στη 
σύντομη ανάπτυξη (1-2 παραγράφους) ορισμένων χωρίων του κειμένου [1 ερώτηση] δ. 
στον σχολιασμό συναφούς αδίδακτου λογοτεχνικού κειμένου ή σε σύγκρισή του με το 
διδαγμένο [1 ερώτηση]. 
Πρόγραμμα Σπουδών της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης [ΦΕΚ 
1064 Β΄, 14-07-2004] (σήμερα: Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών): Η 
διαφορά της από τη Λογοτεχνία Γενικής παιδείας είναι ότι με το πρόγραμμα σπουδών της 
Nεοελληνικής Λογοτεχνίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης επιδιώκεται η εξοικείωση των 
μαθητών με την ιστορική εξέλιξη των λογοτεχνικών ειδών της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. 
Στο βιβλίο, υπάρχει και η οργάνωση ενοτήτων σε θεματικές ενότητες,  πέρα από  την 
ειδολογική οργάνωση. 

Μετά την παρουσίαση των προγραμμάτων σπουδών του Γυμνασίου και του Γενικού 
Λυκείου για τη λογοτεχνία, χρήσιμο θα ήταν να παραθέσουμε πώς σχολιάστηκαν αυτά τα 
προγράμματα σπουδών σε έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: «Όσον αφορά στη 
συνοχή του Περιεχομένου Σπουδών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
επιδιώχθηκε η διασφάλισή της με τη σύνταξη του Ε.Π.Π.Σ. (1998). Στη συνέχεια, με την 
εκπόνηση του Δ.Ε.Π.Π.Σ. και των νέων Α.Π.Σ. επιτυγχάνεται η συνέχεια των Προγραμμάτων 
Σπουδών στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Η πρόθεση, ωστόσο, των συντακτών του Ε.Π.Π.Σ. 
δεν έγινε τελικά πραγματικότητα, αφού τα Προγράμματα Σπουδών του Λυκείου δεν 
αποτελούν συνέχεια εκείνων του Γυμνασίου, ενώ η έλλειψη συνοχής παραμένει τόσο στον 
σχεδιασμό όσο και στη συγγραφή των εγχειριδίων και τη διδακτική πράξη». (Βλάχος κ.ά., 
2008: 92-93) 

Σε μεταγενέστερη έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για το μάθημα της Λογοτεχνίας 
στο Γυμνάσιο, που διεξήχθη το 2009, προτάθηκαν τα ακόλουθα για να γίνει το μάθημα πιο 
ελκυστικό για τους μαθητές: α. η προώθηση της φιλαναγνωσίας των μαθητών με τη 
θεσμοθέτηση της μελέτης και παρουσίασης ολόκληρων έργων στην τάξη β. η πλαισίωση της 
διδασκαλίας με μια δανειστική βιβλιοθήκη (του σχολείου ή της τάξης) γ. η λειτουργία 
λογοτεχνικού-φιλολογικού εργαστηρίου, όπου οι μαθητές θα μπορούν να μελετούν τα έργα 
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που τους ενδιαφέρουν, να ανταλλάσσουν απόψεις, να αναζητούν συναφείς πληροφορίες  
στο διαδίκτυο, να προσκαλούν συγγραφείς, να ασκούνται στη δημιουργική γραφή κ.ά. δ. η 
αντιστοίχιση του διδακτικού σχεδιασμού με τα ενδιαφέροντα και τις αναγνωστικές 
προτιμήσεις των μαθητών ε. η συστηματικότερη οργάνωση διδασκαλιών με άξονες 
αναφοράς ένα θέμα, είδος, λογοτεχνικό ρεύμα, συγγραφέα ή εποχή, προσέγγιση που δεν 
ταυτίζεται με την αναζήτηση παράλληλου κειμένου για ένα μεμονωμένο κείμενο στ. η 
ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία του μαθήματος, με έμφαση στη 
διερευνητική μάθηση και στην ομαδική εργασία. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 
παραγωγή κατάλληλων εκπαιδευτικών λογισμικών, συνδεδεμένων με τις ανάγκες της 
διδακτικής πράξης αλλά και ο εμπλουτισμός των οικείων ιστοσελίδων πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων και άλλων εκπαιδευτικών φορέων και οργανισμών με ολοκληρωμένα 
ανθολόγια, μελέτες και συμπληρωματικό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο, χειρόγραφα, 
συνεντεύξεις, κ.λ.π.), έγκυρο και αξιοποιήσιμο κατά τη διδασκαλία του μαθήματος ζ. η 
εικαστική και μουσική πλαισίωση των κειμένων η. η εξάσκηση των μαθητών στη 
δημιουργική γραφή και η ανάπτυξη καλλιτεχνικών δεξιοτήτων θ. η εναλλαγή μαθησιακών 
εμπειριών, με στόχο την αποφυγή της τυποποίησης και τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας 
με δραστηριότητες ενεργητικής μάθησης (Αργυροπούλου κ.ά., 2009: 138-140). 

Σήμερα, πλέον, το μάθημα της λογοτεχνίας έχει εμπλουτιστεί και με ψηφιακό υλικό και ο 
εκπαιδευτικός μπορεί να καταστήσει το μάθημά του πάρα πολύ ελκυστικό για τους 
μαθητές του. Το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας υποβοηθείται ουσιαστικά από το 
ψηφιακό υλικό που υπάρχει στο Ψηφιακό σχολείο, στο Φωτόδεντρο και στα ψηφιακά 
σενάρια.  

Παραδείγματα: α. για τη διδασκαλία του ποιήματος του Κ.Π. Καβάφη «Θερμοπύλες» 
[Κ.Ν.Λ. Β΄ Γυμνασίου], είναι πάρα πολύ χρήσιμες οι πληροφορίες που παρέχονται στην 
ιστοσελίδα του Ψηφιακού σχολείου:  
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1693,5426/   

Συγκεκριμένα, μας δίνεται η δυνατότητα, μέσω των υπερσυνδέσμων, να διαβάσουμε το 
βιογραφικό σημείωμα του Καβάφη, να μελετήσουμε άλλα ποιήματα του ίδιου ποιητή, να 
διαβάσουμε ποιήματα άλλων ποιητών – συγκεκριμένα του Σολωμού και του Κάλβου – για 
τους αγώνες των Ελλήνων για την ελευθερία, να διατρέξουμε ιστορικά στοιχεία για τη μάχη 
των Θερμοπυλών και να δούμε σχετικό χάρτη και, ακόμη, να δούμε ένα βίντεο από την 
εκπαιδευτική τηλεόραση με θέμα τη μάχη των Θερμοπυλών. 
β. Για τη διδασκαλία του ποιήματος του Εγγονόπουλου «Νέα περί του θανάτου του 
Ισπανού ποιητή Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα» [Κ.Ν.Λ. Β΄ Λυκείου], μας προσφέρει πολύ 
χρήσιμες πληροφορίες τόσο για το έργο του Εγγονόπουλου, ως ποιητή και ζωγράφου, όσο 
και για τον Λόρκα και για το κίνημα του Υπερρεαλισμού, η ακόλουθη διεύθυνση στο 
Ψηφιακό σχολείο, η οποία μας παραπέμπει και στο «Φωτόδεντρο»: 
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3563,14888/ 
γ. Για τη διδασκαλία της ενότητας «Τα φύλα στη Λογοτεχνία» [Α΄ Λυκείου] μπορεί να 
αξιοποιηθεί το ψηφιακό σενάριο με τον αντίστοιχο τίτλο στην Ενότητα: «Ελληνικός και 
Ευρωπαϊκός πολιτισμός» που υπάρχει στην πλατφόρμα «Αίσωπος» στην ιστοσελίδα του 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής: http://aesop.iep.edu.gr/node/20374 

Κλείνοντας την παρουσίαση αυτή, και για να τονίσουμε τη σημασία του μαθήματος θα 
δούμε πόσες από τις βασικές ικανότητες που πρέπει να καλλιεργούνται στο σχολείο, 
μπορούν να καλλιεργηθούν μέσα από το μάθημα της λογοτεχνίας. Από το Συμβούλιο 
Παιδείας της Ε.Ε. (2006) έχει προταθεί – στο πλαίσιο ενίσχυσης της διά βίου μάθησης – η 
καλλιέργεια οκτώ βασικών ικανοτήτων (συνδυασμός γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων), οι 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1693,5426/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3563,14888/
http://aesop.iep.edu.gr/node/20374
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οποίες θεωρούνται αναγκαίες για την προσωπική ανάπτυξη του ατόμου, την καλλιέργεια 
της συνείδησης του ενεργού πολίτη, την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση. Από αυτές 
οι:  α. επικοινωνία στη μητρική γλώσσα β. ψηφιακή ικανότητα γ. μεταγνωστικές ικανότητες 
(learning to learn) δ. πολιτισμική συνείδηση και έκφραση, μπορούν να αναπτυχθούν μέσω 
της διδασκαλίας της λογοτεχνίας, η οποία βοηθά τους μαθητές να κατακτήσουν τη μητρική 
τους γλώσσα, να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες με την εισαγωγή των ΤΠΕ στη 
διδασκαλία της λογοτεχνίας, να αποκτήσουν μεταγνωστικές ικανότητες μέσα από τη 
διερευνητική-ανακαλυπτική μάθηση, και φυσικά να γνωρίσουν και να κάνουν κτήμα τους 
την πολισμική τους κληρονομιά μέσα από την επαφή τους με τα λογοτεχνικά έργα που 
αποτελούν τμήμα του πολιτισμού του κάθε λαού (Πρόταση του Π.Ι. για τα Αναλυτικά 
Προγράμματα Σπουδών, 2009:2-3) 
 
3. Συμπεράσματα  
Τα προγράμματα σπουδών της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας με το να είναι ανοικτά curricula 
δίνουν πάρα πολλές δυνατότητες στον εκπαιδευτικό να κάνει το μάθημά του ελκυστικό για 
τους μαθητές του, διαφοροποιώντας τον τρόπο διδασκαλίας του. Ούτως ή άλλως, η 
λογοτεχνία προσφέρεται για πολλούς πειραματισμούς και καινοτομίες στη διδασκαλία της. 
Στον σκοπό αυτό υποβοηθά και το ψηφιακό υλικό το οποίο εμπλουτίζει το μάθημα, 
δίνοντας την πρόσβαση σε πάρα πολλές πληροφορίες στους μαθητές αλλά και την 
πρόσβαση σε άλλες τέχνες: μουσική, ζωγραφική, κινηματογράφος κ.λπ. Η λογοτεχνία είναι 
μάθημα όχι μόνο πολύ ενδιαφέρον αλλά και εξαιρετικά χρήσιμο για τους μαθητές, όπως 
διαπιστώσαμε, από τις δεξιότητες που μπορούν να καλλιεργηθούν με τη διδασκαλία του, το 
οποίο δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να κάνει τους μαθητές του να αγαπήσουν το 
σχολείο και τη γνώση.  
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Περίληψη 
Τα τελευταία χρόνια στον τομέα της διδασκαλίας σημειώνονται ραγδαίες εξελίξεις. Τα περισσότερα κράτη 
έχουν πλέον αναγνωρίσει την σπουδαιότητα ενός ολοκληρωμένου συστήματος, το οποίο θα ενισχύει τόσο 
τους μαθητές ως αποδέκτες γνώσεις, αλλά και ως ολοκληρωμένους πολίτες με κριτική σκέψη. Στόχος της 
παρούσας εργασίας είναι να ερευνήσουμε το πόσο μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο διδασκαλίας και 
εκμάθησης η κουλτούρα ενός λαού. Για να απαντήσουμε το ερώτημα γίνεται μια συγκριτική παρουσίαση των 
εκπαιδευτικών συστημάτων της Ιαπωνίας, των ΗΠΑ και της Ελλάδας ως προς τη μεθοδολογία της 
διδασκαλίας. 
 
Λέξεις-κλειδιά: Κουλτούρα, διδακτικές πρακτικές, Ιαπωνία, ΗΠΑ, Ελλάδα 
 
1. Εισαγωγή 
Τα τελευταία χρόνια στον τομέα της διδασκαλίας σημειώνονται ραγδαίες εξελίξεις. Το 
σχολείο δεν είναι απλά ενας χώρος μάθησης, αλλά γίνεται προσπάθεια να εξελιχτεί και να 
λειτουργήσει σαν ολοκληρωμένη ολότητα, που να συνδυάζει τη γνώση, τις αξίες, και τις 
δεξιότητες. Τα περισσότερα κράτη έχουν πλέον αναγνωρίσει την σπουδαιότητα ενός 
ολοκληρωμένου συστήματος, το οποίο θα ενισχύει τόσο τους μαθητές ως αποδέκτες 
γνώσεις, αλλά και ως ολοκληρωμένους πολίτες με κριτική σκέψη (Edpolicy.stanford.edu, 
2016). Η αντίληψη ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούνται αυθεντίες πού κατέχουν τις γνώσεις και 
τις μεταδίδουν στους μαθητές καταρρέει στις σύγχρονες κοινωνίες της γνώσης 
(Παπαναούμ, 2003). 

Η συνειδητοποίηση της ανάγκης για μια μέθοδο διδασκαλίας που να βοηθάει τόσο τους 
μαθήτες να έχουν πρόσβαση στα μορφωτικά αγαθά, όσο και να ενισχύει τους σκοπούς και 
τα ιδεώδη της αγωγής, οδήγησε στην δημιουργία αρκετών μοντέλων και τεχνικών μάθησης. 
Η διδασκαλία στις σύγχρονες κοινωνίες απαιτεί νέες προσεγγίσεις στη μάθηση, με 
απαραίτητες διδακτικές στρατηγικές, που δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη των νοητικών 
δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου, στην εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων σκέψης, όπως είναι η 
παρατήρηση, η συνεργασία, η ανάλυση, η κριτική και δημιουργική σκέψη, η σύνθεση, στην 
καλλιέργεια της μεταγνωστικής ικανότητας του μαθητή, στην προώθηση ποικίλων τρόπων 
έκφρασης και επικοινωνίας και στη συνεργατική μάθηση (Τριλιανός, 2005) 

mailto:mariagonidou@live.com
mailto:vtsouni@yahoo.gr
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Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι αφού παρουσιαστούν σύντομα οι θεωρίες 
μάθησης και οι υπάρχουσες στρατηγικές διδασκαλίας, να οριστούν τα διδακτικά μοντέλα 
και οι τεχνικές που αναπτύχθηκαν σύμφωνα με τις φιλοσοφίες, την ιστορία, το φυσικό 
περιβάλλον και τις ανάγκες κάθε πολιτισμού και καθορίζονται από μεταβλητές που 
αφορούν τις αξίες, τις στάσεις και τη συμπεριφορά. Παρουσιάζονται λοιπόν ο 
συμπεριφορισμός, οι γνωστικές, οι κοινωνικοπολιτισμικές, οι ψυχοκοινωνικές και οι 
ανθρωπιστικές θεωρήσεις. Επιπλέον, εξετάζεται πόσο μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο 
διδασκαλίας και εκμάθησης η κουλτούρα ενός λαού μέσα από μια συγκριτική παρουσίαση 
των εκπαιδευτικών συστημάτων της Ιαπωνίας, των ΗΠΑ και της Ελλάδας ως προς την 
μεθοδολογία της διδασκαλίας. 

 
2. Θεωρίες μάθησης 
2.1 Διδακτική Μεθοδολογία 
Η διδακτική μεθοδολογία αποτελεί κλάδο της Διδακτικής ή της Σχολικής Παιδαγωγικής.Η 
μέθοδος περιλαμβάνει αρχικά τον σχεδιασμό με τον καθορισμό των στόχων του μαθήματος 
καιτων εποπτικών μέσων διδασκαλίας (Κασιμάτη, 2011). Ακολουθεί η μέθοδος όπου ο/η 
εκπαιδευτικός αποφασίζει για την οργάνωση της διδασκαλίας, η οποία μπορει να είναι 
μετωπική, εξατομικευμένη ή και ομαδοσυνεργατική και χαρακτηρίζεται απο τις φάσεις της 
διδασκαλίας που είναι η μονολογική, η διαλογική, η κατευθυνόμενη συζήτηση ή ο 
ελεύθερος διάλογος και τα μέσα διδασκαλίας. 

Σημαντικός παραγόντας είναι οι στρατηγικές μάθησης που θα υιοθετηθούν. Οι 
στρατηγικές μάθησης μπορεί να οριστούν ως το σύνολο των συμπεριφορών και σκέψεων 
στις οποίες ο εκπαιδευόμενος αναλαμβάνει και τα οποία προορίζονται να επηρεάσουν τους 
εκπαιδευόμενους στη διαδικασία της κωδικοποίησης (Weinstein & Mayer, 1983).Έτσι 
καθορίζονται οι στόχοι της συγκεκριμένης στρατηγικής μάθησης, οι οποίοι ειναι ακριβείς 
διατυπώσεις για τα προσδοκώμενα αποτελέσματα τόσο από την πλευρά του εκπαιδευτικού  
όσο και των μαθητών. Οι στόχοι μπορεί να επηρεάσουν την κινητήρια ή συναισθηματική 
κατάσταση του μαθητή ή τον τρόπο με τον οποίο ο μαθητής επιλέγει, αποκτά, οργανώνει, ή 
ενσωματώνει νέες γνώσεις (Weinstein & Mayer, 1983).Διαχωρίζονται σε τρεις τομείς 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων:  
• τις γνωστικές: διανοητικές δεξιότητες,  
• τις συναισθηματικές: ανάπτυξη μέσω συναισθημάτων 
• τις ψυχοκινητικές: χειρωνακτικές δεξιότητες (Bloom, 1956).  

Ενώ θεμελιώδεις μορφωτικοί στόχοι που τίθενται μέσα από την οργάνωση της σχολικής 
ζωής, της διδασκαλίας και της μάθησης είναι (Κανάκης, 2001): 
• η απόκτηση ευφυούς και εύχρηστης γνώσης, 
• η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων προσαρμογής στο φυσικό, κοινωνικό, οικονομικό και 

πολιτιστικό περιβάλλον, 
• η απόκτηση ικανοτήτων για πνευματική ευλυγισία και αυτόνομη μάθηση, 
• η απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων, και 
• ο προσανατολισμός σε αξίες. 

Κύριος σκοπός της διδακτικής μεθοδολογίας είναι να υποβοηθήσει τον εκπαιδευτικό 
στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει κατά τη μεθόδευση της διδασκαλίας, 
της πραγμάτωσης των προγραμμάτων σπουδών αλλά και της σχέσης του με τους μαθητές 
(Κασιμάτη, 2011). Οι παράγοντες που διαμορφώνουν τη διδασκαλία είναι πολυάριθμοι 
αλλά οι κύριοι είναι πρωτίστως ο εκπαιδευτικός, ως άτομο αλλά και οι αρχές, τα μέσα και οι 
μέθοδοι που διαθέτει, η υλικοτεχνική υποδομή: το κτήριο, το εποπτικό υλικό, τα 
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εργαστήρια Η/Υ, Φυσικής, Χημείας κ.τ.λ., το παιδαγωγικό υλικό όπως αυτό ορίζεται από το 
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών με όποια περιθώρια αυτονομίας υπάρχουν ανά χώρα και 
χρονικό διάστημα και ο μαθητής.Επιπλέον, σημαντικό ρόλο έχει το ημερήσιο πρόγραμμα 
όπως αυτό διαμορφώνεται απο το Αναλυτικό και απο την οργάνωση του σχολείου. 

Τέλος δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε και τη σημασία του κρυφού προγράμματος το 
οποίο αν και είναι άτυπο, καθορίζει σε σημαντικό βαθμό την εκπαιδευτική 
πραγματικότητα.Το κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα αναφέρεται στους ανεπίσημους κανόνες, 
ρουτίνες και δομές των σχολείων μέσω του οποίου οι μαθητές μαθαίνουν αξίες, 
πεποιθήσεις, και συμπεριφορές μπορεί να αντικατοπτρίζει πολιτισμικά κυρίαρχες 
κοινωνικές αξίες και ιδέες, αλλά δεν εμφανίζονται στα σχολεία στους γραπτούς στόχους, τα 
επίσημα σχέδια μαθήματος ή στους μαθησιακούς στόχους ("The Blackwell Encyclopedia of 
Sociology", 2007). 

Υπάρχουν αρκέτες θεωρίες που αφορούν την διδακτική μεθοδολογία, αλλά τέσσερις 
είναι πιο βασικές προσεγγίσεις, που θα περιγράψουμε περιληπτικά και οι οποίες είναι: 1. 
Επιστροφή στα Βασικά 2. Αποτελεσματική Διδασκαλία 3. Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία 4. 
Κριτική Σκέψη. 
 
2.2. Επιστροφή Στο Παραδοσιακό Σχολείο 

Οι παραδοσιακές μέθοδοι και πρακτικές εστιάζουν στη διδασκαλία της ανάγνωσης, της 
γραφής και της αριθμητικής σε ένα σχολείο στο οποίο θα έπρεπε να επιβληθεί τάξη και 
πειθαρχία και να μην προωθούνται οι προσωπικές απόψεις. Ο μαθητής οφείλει να 
αποκτήσεις συγκεκριμένη γνώση, και ο εκπαιδευτικός είναι μεταδότης γνώσεων και 
ελέγχου της συμπεριφοράς. Οι παραδοσιακές μέθοδοι δεν προωθούν την κριτική σκέψη 
καθώς «οι διδασκαλίες βασίζονται κατά κανόνα στα εξής: 
• την αφήγηση από τον εκπαιδευτικό 
• την πολύ περιορισμένη χρήση εποπτικού υλικού 
• τη βαρύτητα κυρίως στην αποστήθιση και την ατομική εξέταση κάθε μαθητη 
• την αξιολόγηση των μαθητών σε αριθμητική κλίμακα 
• και την ακόλουθη βαθμοθηρία.» (Βακαλούδη & Δαγδιλέλης, 2014) 
 
2.3 Αποτελεσματική Διδασκαλία 

Πρόκειται για τα ερευνητικά ρεύματα της αποτελεσματικής διδασκαλίας και του 
αποτελεσματικού εκπαιδευτικού. Χαρακτηρίζεται από δασκαλοκεντρισμό ως προς την 
οργάνωση του μαθήματος, ωστόσο o ρόλος του εκπαιδευτικού είναι πιο σύνθετος και 
καθορίζει και τον τρόπο προσέγγισης των μαθητών.O R. Edmonds (1979) παρουσίασε τους 
5 παράγοντες οι οποίοι συνιστούν το αποτελεσματικό σχολείο: 
• Ισχυρή διοίκηση του σχολείου. 
• Σχολικό κλίμα το οποίο εγγυάται τη μαθησιακή πρόοδο. 
• Υψηλές προσδοκίες για τις μαθητικές επιδόσεις. 
• Σαφές πλαίσιο αξιολόγησης των μαθητικών επιδόσεων. 
• Έμφαση στην απόκτηση βασικών μορφωτικών δεξιοτήτων. 

 
2.4 Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία 
Η Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία εξελίχθηκε στη σημερινή του μορφή μέσα από τη 
σύνθεση πολλών και διαφορετικών θεωρητικών σχολών, όπου αναγνωρίζουν την 
παιδευτική σημασία των δια-μαθητικών σχέσεων, τις οποίες είναι μήτρα μάθησης και 
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ανάπτυξης, και τονίζουν την αναγκαιότητα και τη σπουδαιότητα και των δασκαλο-
μαθητικών σχέσεων (Ματσαγγούρας,2000) . Οι τρεις κύριες σχολές είναι: 
Α) Vygotsky 
«Ο Vygotsky εκφράζει την κοινωνικοκεντρική άποψη για την ανάπτυξη, σύμφωνα με την 
οποία το κοινωνικό πλαίσιο καθορίζει το περιεχόμενο και την κατεύθυνση της ανάπτυξης 
και διαμεσολαβεί, προκειμένου το άτομο να οικειοποιηθεί τις συλλογικές συλλήψεις» 
(Ματσαγγούρας,2000). 
Β) Κοινωνικοκεντρική θεώρηση της μάθησης. 
Βασίζεται στη Γνωστικοαναπτυξιακή Θεωρία του Piaget, η οποίαυποστηρίζει ότι «η 
ανάπτυξη καθοδηγείται από ένα εσωτερικό σύστημα δομών, που ενυπάρχουν εγγενώς στο 
παιδί και αναπτύσσονται ή εμποδίζονται, ανάλογα, από την ποιότητα και την ποσότητα των 
επιδράσεων του περιβάλλοντος» (Ματσαγγούρας,2000). Ο εκπαιδευτικός αυτό που μπορεί 
να κάνει είναι να διευκολύνει την ανάπτυξη του παιδιού μέσα από τη διαμόρφωση του 
μαθησιακού περιβάλλοντος.  
Γ) Επιλογή κατά ομάδα. 
Βασίζεται στη θεωρία παρώθησης και κινήτρων των K. Lewin, M. Deutch και J. Atkinsonείναι 
κλάδος της κοινωνικής ψυχολογίας «που ασχολείται με τη δυναμική των ομάδων και 
μελετά την πορεία ανάπτυξης της ομάδας, τις δομές της, τις επιπτώσεις της ομάδας στα 
μέλη της και, τέλος, τη συμπεριφορά της ομάδας έναντι άλλων ομάδων» (Ματσαγγούρας, 
2000). 
 
2.5 Κριτική Σκέψη 
Για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης χρειάζεται επομένως ένας  καταρτισμένος 
εκπαιδευτικός που θα κατανοεί τους μαθητές και θα ενθαρρύνει την ενεργό δράση, 
τοανοικτό πνεύμα και την ευθύνη που είναι σημαντικά χαρακτηριστικά για την ανάπτυξη 
της κριτικής σκέψης (Tilbury, Osmond & Scott, 2010). Η κριτική παιδαγωγική δίνει ιδιαίτερη 
έμφαση σε νέα πλαίσια μάθησης που αναπτύσσουν την κριτική, τη στοχαστικοκριτική και 
τη δημιουργική σκέψη (Ματσαγγούρας, 1998). 
 
2.6 Σχολική Κουλτούρα 
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να ερευνήσουμε το πόσο μπορεί να επηρεάσει τον 
τρόπο διδασκαλίας και εκμάθησης η κουλτούρα ενός λαού.Ως κουλτούρα ορίζουμε «ένα 
πρότυπο των βασικών παραδοχών, που ανακαλύπτονται ή αναπτύσσονται από μια 
συγκεκριμένη ομάδα, όταν μαθαίνει να αντιμετωπίζει προβλήματα, το οποίο έχει 
δοκιμαστεί αρκετά, ώστε να θεωρείται έγκυρο και, γι’ αυτό διδάσκεται σε νέα μέλη ως ο 
σωστός τρόπος αντίληψης, σκέψης και αίσθησης γι’ αυτά τα προβλήματα» (Schein, 1985). 
Κάθε εκπαιδευτικός οργανισμός διαφέρει από τους υπόλοιπους και παρουσιάζει 
ιδιαιτερότητες και χαρακτηριστικά που είναι μοναδικά για τα μέλη του και επηρεάζονται 
απο τους κοινωνικούς κανόνες, όρια και ρόλους που θέτει στα μέλη του.Για να 
απαντήσουμε το ερώτημα γίνεται μια συγκριτική παρουσίαση των εκπαιδευτικών  
συστημάτων  της  Ιαπωνίας, των ΗΠΑ και της Ελλάδας ως προς την μεθοδολογία της 
διδασκαλίας. 
 
3. Εκπαιδευτικά Συστήματα 
3.1 Ιαπωνία 
Για την Ιαπωνία ο ρόλος της οικογένειας στην εκπαίδευση είναι σημαντικός. Παραδοσιακά 
η οικογένεια παρέχει το κίνητρο και την πειθαρχία για τους μαθητές προκειμένου να 
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μάθουν, θυσιάζοντας πολύ χρόνο και χρήμα για την εκπαίδευση των παιδιών τους. Η 
κουλτούρα τονίζει την συνεργασία, τις αρμονικές σχέσεις, την ευθύνη, το σεβασμό στην 
ιεραρχία και το διαχωρισμό της ηγεσίας και των δευτερευόντων ρόλων. Μετά την ήττα στον 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το εκπαιδευτικό σύστημα ξαναχτίστηκε σύμφωνα με το 
αμερικανικό πρότυπο, αλλά έχει εξελιχτεί και προσαρμοστεί ανάλογα με την κουλτούρα και 
τις απαιτήσεις της ιαπωνικής κοινωνίας. 

Το εκπαιδευτικό σύστημα δεν διαφέρει ιδιαίτερα από το ελληνικό. Η υποχρεωτική 
εκπαίδευση είναι 9 χρόνια, 6 χρόνια η πρωτοβάθμια και 3 χρόνια η δευτεροβάθμια (Pi-
schools.gr, 2003). Δίνονται εξετάσεις για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια, στα οποία η 
φοίτηση είναι 4 χρόνια με εξαίρεση το Πολυτεχνείο όπου είναι 5. Οι μεταπτυχιακές 
σπουδές διαρκούν 2 χρόνια και οι διδακτορικές 5 χρόνια (Mext.go.jp, 2016). Το σχολικό 
έτος ξεκινά τον Απρίλιο και μαθήματα γίνονται από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή ή το 
Σάββατο, ανάλογα με το σχολείο και αποτελείται από δύο ή τρεις περιόδους, οι οποίες 
διαχωρίζονται από σύντομες διακοπές την άνοιξη και το χειμώνα και το μεγάλο διάλειμμα 
έξι εβδομάδων του καλοκαιριού.  

Οι Ιάπωνες δάσκαλοι αποτελούν ένα από τα βασικότερα στοιχεία για την επιτυχία 
εφαρμογής του εκπαιδευτικού προγράμματος. Έχουν σημαντικές ευθύνες, υψηλή 
κοινωνική θέση και οικονομική επιβράβευση, αλλά και συχνούς ελέγχους με αυστηρά 
κριτίρια τόσο για τον τρόπο διδασκαλίας όσο και για την ηθική εκπαίδευση που παρέχουν 
(Ingersoll, 2007). Το σχολείο ειναι μια κοινότητα που συμβάλει στην ανάπτυξη του 
χαρακτήρα και στην ενστάλαξη των θεμελιωδών ιαπωνικών αξιών. Η σειρά στην ιεραρχία 
είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για τη δομή και συγκρότηση της ιαπωνικής κοινωνίας 
και η στάση αυτήκαλλιεργείται έντονα στο σχολείο. Οι ευθύνες των εκπαιδευτικών είναι 
εξίσου σημαντικές με τους ακαδημαϊκούς τους ρόλους καθώς οφείλουν να αναπτύσσουν 
κίνητρα στους μαθητές, να πληρούν τα υψηλά ακαδημαϊκά πρότυπα που απαιτούνται για 
την επιτυχία των μαθητών στις εισαγωγικές εξετάσεις στο πανεπιστήμιο αλλά συνάμα να 
επηρεάζουν το ήθος των μαθητών (Edpolicy.stanford.edu, 2016). 

Οι μαθητές κάθονται ένας ένας πάντα στην ίδια αίθουσα. Τα θρανία τους είναι στη σειρά 
και κοιτάζουν προς την έδρα.Η διδακτική ώρα διαρκεί 40-45 λεπτά στο δημοτικό και 50 
λεπτά στο γυμνάσιο. Καθημερινά διδάσκονται στις πρώτες τάξεις του δημοτικού τέσσερα 
μαθήματα, ενώ στις μεγαλύτερες 5 ή 6 ανάλογα με το σχολείο. Η διδακτική σχολική μέρα 
τελειώνει περίπου στις 15:00 (Pi-schools.gr, 2003). Συχνά κατά την ώρα του γεύματος που 
διαρκεί 20 λεπτά, αλλάζουν θέση στα θρανία, σχηματίζουν ομάδες και τρώνε το γεύμα που 
έχουν βοηθήσει οι ίδιοι οι μαθητές να ετοιμαστεί στα δημόσια σχολεία κυρίως. Επίσης στα 
περισσότερα σχολεία οι μαθητές είναι και υπεύθυνοι για την καθαριότητα της αίθουσας 
μετά το γεύμα.  

Μετά το τέλος των μαθημάτων οι μαθητές συμμετέχουν σε αθλητικές ή πολιτιστικές 
ομάδες. Έτσι ενδυναμώνεται το αίσθημα της συνεργασίας και της ισορροπίας στην ομάδα. 
Οι μεγαλύτερες τάξεις παρακολουθούν και μαθήματα επιπλέον για να τους βοηθήσουν να 
καταφέρουν τους υψηλούς στόχους των εισαγωγικών εξετάσεων στο πανεπιστήμιοκαι 
ονομάζονται «cram» ή «juku».  

Η κουλτούρα επιβραβεύει την αρμονία και την ομοιομορφία για αυτό στα περισσότερα 
σχολεία οι μαθητές φορούν στολές, οι οποίες είναι εμπνευσμένες απο στρατιωτικές στολές 
του πεζικού για τα αγόρια και του ναυτικού για τα κορίτσια. Με τον τρόπο αυτό 
αποφεύγονται οι ταξικές διακρίσεις που απορρέουν από την εμφάνιση.Η διδασκαλία είναι 
δασκαλοκεντρική (Minoura, 1992), οι ρόλοι είναι ευδιάκριτοι και επιπλέον στα πλαίσια της 
αρμονίας οι μαθητές δεν σηκώνουν το χέρι τους για να εκφράσουν απορίες, παρά μόνο 
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απαντούν στις ερωτήσεις του δασκάλου. Παραδοσιακά το πρότυπο μαθητή είναι ο ήσυχος, 
παθητικός, υπάκουος και εξαιρετικά καλός σε όποια εργασία του αναθέσουν (Takahashi, 
2009). Σταδιακά γίνεται μια προσπάθεια να είναι πιο ενεργός ο μαθητής στην συμμετοχή 
μέσα στην τάξη, αλλά ακόμα η προσπάθεια αυτή είναι σε πρώιμο στάδιο.  
 
3.2 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 
Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν παρόμοιο εκπαιδευτικό σύστημα. Το σχολικό 
ημερολόγιο συνήθως αρχίζει τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο και συνεχίζεται μέχρι το Μάιο 
ή τον Ιούνιο (Pi-schools.gr, 2003). Το σχολικό έτος αποτελείται από δύο ή τρεις περιόδους, 
οι οποίες διαχωρίζονται από σύντομες διακοπές μιας εβδομάδας την άνοιξη και δύο 
εβδομάδες το χειμώνα καθώς και ένα μεγάλο διάλειμμα, αυτό του καλοκαιριού (Pi-
schools.gr, 2003).  

Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική, αλλά αρχίζει μεταξύ πέντε και οκτώ ετών και τελειώνει 
κάπου μεταξύ δεκαέξι και δεκαοχτώ είτε στα δημόσια σχολεία είτε  σε πιστοποιημένα 
ιδιωτικά σχολεία, ή και από εγκεκριμένο προγράμματα διδασκαλίας στο σπίτι, μια 
εκπαιδευτική πολιτική η οποία δεν είναι ασυνήθιστη για την αμερικανική εκπαιδευτική 
πραγματικότητα (Ingersoll, 2007).Η φοίτηση στο σχολείο είναι 5 ημέρες την εβδομάδα από 
Δευτέρα έως Παρασκευή, για τους εννέα μήνες του έτους.  

Μια πλήρης σχολική ημέρα είναι συνήθως 7-8 ώρες, συμπεριλαμβανομένου ενός 
διαλείμματος για μεσημεριανό που διαρκεί εως και μία ώρα. Το μεσημεριανό διάλειμμα 
είναι αρκετά μεγάλο και όλοι οι μαθητές συνήθως επισκέπτονται την καφετέρια του 
σχολείου, ενώ οι εκπαιδευτικοί έχουν ένα χώρο όπου συζητούν και χαλαρώνουν ανάμεσα 
στα μαθήματα. Οι μικρότεροι μαθητές δεν παρακολουθούν ολόκληρη τη διδακτική μέρα, 
αλλά περίπου την μισή. Τα παιδιά σχολικής ηλικίας έχουν ασκήσεις για το σπίτι.Κατά μέσο 
όρο παρακολουθούν 7 μαθήματα καθημερινά, με πεντάλεπτα διαλείμματα ανάμεσα τους. 
Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα. Διακόπτουν τη ροή της παράδοσης για να 
εκφράσουν απορίες ή την άποψη τους. Το μάθημα επικεντρώνεται τόσο σε γεγονότα όπως 
ιστορικά συμβάντα και ημερομηνίες, αλλά και σε κίνητρα, αιτίες και αφορμές.  

Η διδασκαλία είναι μαθητοκεντρική και ο εκπαιδευτικός ακολουθεί ένα συγκεκριμένο 
πρόγραμμα ύλης, το οποίο πρέπει να έχει ολοκληρώσει μέχρι το τέλος του σχολικού έτους. 
Σπάνια δίνονται σημειώσεις στον πίνακα, σε αντίθεση με την Ιαπωνία (Minoura, 1992). Οι 
μαθητές καλούνται να κρατήσουν σημειώσεις και να συμβουλευτούν τα βιβλία τους για να 
ολοκληρώσουν τις εργασίες τους. Η κριτική σκέψη εκτιμάται και αποτελεί κύριο σκοπό του 
συστήματος. Για την είσοδό τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,οι μαθητές 
προετοιμάζονται περίπου δύο χρόνια πριν την εισαγωγή τους. Τα κριτήρια είναι οι 
βαθμολογία του σχολείου, η συμμετοχή σε εξωσχολικές δραστηριότητες, ο βαθμός των 
εξετάσεων SAT ή ACT και μία συνέντευξη με τον μαθητή. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στα 
πανεπιστημιακά ιδρύματα είναι συνήθως τετραετής,ενώ στα κοινοτικά κολλέγια συνήθως 
κρατά δύο χρόνια (Ingersoll, 2007).  

Η κουλτούρα τονίζει την ατομικότητα και οι μαθητές επιλέγουν κάποια από τα 
μαθήματα τους, τα οποία γίνονται σε διαφορετικές αίθουσες στις οποίες πηγαίνει ο 
μαθητής, ενώ είναι σταθερές για τους καθηγητές και τούς δασκάλους.Δεν φορούν ειδικές 
στολές, ενώ δεν έχουν άλλα καθήκοντα όπως να καθαρίσουν την αίθουσα. Μετά τα 
μαθήματα συμμετέχουν σε αθλητικές, καλλιτεχνικές ή πολιτιστικές ομάδες.  
 
3.3 Ελλάδα 
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Στην Ελλάδα, το σχολικό έτος ξεκινά τον Σεπτέμβριος και τα μαθήματα γίνονται από τη 
Δευτέρα έως την Παρασκευή. Γίνονται τρία διαλείμματα, το χειμώνα και την άνοιξη τα 
οποία συμπίπτουν με τις δύο μεγάλες θρησκευτικές εορτές με διάρκεια 2 εβδομάδων και το 
καλοκαιρινό που διαρκεί περίπου 2½ μήνες(Pi-schools.gr, 2003).  

Οι μαθητές είναι σε σταθερές αίθουσες στις οποίες πηγαίνουν οι καθηγητές και οι 
δάσκαλοι.Επιλογή σε μάθημα, γίνεται μόνο σε ορισμενές ξένες γλώσσες και στις 
μεγαλύτερες τάξεις στην κατεύθυνση που θα έχουν για τις εισαγωγικές εξετάσεις στο 
πανεπιστήμιο. Όλοι διδάσκονται την ίδια ακριβώς ύλη, την οποία διαμορφώνει και 
προτείνει το Υπουργείο Παιδείας και καθορίζεται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. 
Όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης εξυπηρετούνται από τα ιδιωτικά και δημόσια σχολεία. Τα 
κρατικά σχολεία και τα πανεπιστήμια δεν χρεώνουν δίδακτρα και τα σχολικά βιβλία 
παρέχονται δωρεάν σε όλους τους μαθητές και φοιτητές. 

Τα σχολεία μπορεί να λειτουργούν πρωί ή απόγευμα με ωράρια 8.15-14.00 περίπου. Τα 
μαθήματα έχουν διάρκεια 45 λεπτών και ανάμεσα τους μεσολαβούν διαλείμματααπό 5 εως 
20 λεπτά (Pi-schools.gr, 2003). Η διδακτικές ώρες είναι συνεχόμενες και το πρόγραμμα 
παραμένει σταθερό κάθε εβδομάδα. Η συμμετοχή των μαθητών είναι υποχρεωτική και 
ενθαρρύνονται να κάνουν ερωτήσεις σχετικές με το μάθημα. 

Στα περισσότερα σχολεία δεν προβλέπεται απασχόληση των μαθητών πριν ή μετά την 
έναρξη των μαθημάτων με άλλες δραστηριότητες. Ωστόσο ένας ολοένα αυξανόμενος 
αριθμός σχολείων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση προσφέρει πρόσθετα μαθήματα μετά τη 
λήξη των κανονικών μαθημάτων: Γαλλικά, Γερμανικά, Μουσική, Χορό και Θέατρο, 
μαθήματα τα οποία δεν παρέχονται δωρεάν στους μαθητές μέσω του ολοήμερου σχολείου. 
Σε ορισμένους δήμους τα σχολεία προσφέρουν μια ώρα μελέτης. Η παρακολούθηση της 
είναι προαιρετική και η εφαρμογή της πολλές φορές προβληματική.   

Το πρόγραμμα σπουδών του σχολείου και η σχολική εκπαίδευση νομοθεσία της Ελλάδα 
τοποθετεί την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης μεταξύ των πρώτων προτεραιοτήτων της 
τυπικής εκπαίδευσης, αλλά στην πράξη, η διδασκαλία απαιτεί και αξιολογεί τις μνημονικές 
ικανότητες των σπουδαστών (Matsagouras, 2001), που στόχο έχουν την εισαγωγή στα 
ανώτερα και ανώτατα ιδρύματα. Για την εισαγωγή στα πανεπιστημιακά ιδρύματα οι 
μαθητές δίνούν γραπτές εξετάσεις και η εισαγωγή τους εξαρτάται απο τα μόρια που έχουν 
σε σχέση με τη βάση της σχολής. Η φοίτηση είναι 4-5 χρόνια και εξαρτάται απο τη σχολή.  

Υπάρχουν επίσης μια σειρά από ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς σχολείων, 
κολεγίων και πανεπιστημίων που λειτουργούν παράλληλα με τη δημόσια εκπαίδευση και 
την παροχή συμπληρωματικής διδασκαλίας, υπάρχουν ακόμα τα φροντιστήρια που 
παρέχουν διδασκαλία ξένων γλωσσών, ή συμπληρωματικά μαθήματα για τους αδύναμους 
μαθητές, καθώς και μαθήματα προετοιμασίας για τις ανταγωνιστικές Πανελλήνιες 
εξετάσεις. 

 
4. Συμπεράσματα 
Σε όλες τις χώρες που εξετάζονται στην έρευνα η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική στο 
επίπεδο της πρωτοβάθμιας και της κατώτερης δευτεροβάθμιας και η υποχρεωτική 
εκπαίδευση διαρκεί 9 χρόνια (Pi-schools.gr, 2003). Στις μικρότερες τάξεις οι ώρες 
διδασκαλίας είναι λιγότερες και οι μαθητές είναι το περισσότερο χρόνο στο σπιτί τους. Τα 
σχολικά διαλείμματα είναι ίσα σε αριθμό αλλά οι μέρες διαφέρουν, με την Ελλάδα να έχει 
τις λιγότερες μέρες διδασκαλίας (Pi-schools.gr, 2003). Η κουλτούρα παίζει σημαντικό ρόλο 
στον τρόπο που οι μαθητές δέχονται ερωτήσεις, συμμετέχουν στην παράδοση και κρατούν 
σημειώσεις. 
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Προτείνεται μεγαλύτερη έρευνα στην δομη τόσο της διδακτικης ώρας ανά μάθημα, όσο 
και στον τρόπο που δίνονται οι εκφωνήσεις για τις εργασίες μεσα στην αίθουσα και στις 
εργασίες για το σπίτι, όπου αυτές δίνονται. Επιπλέον, θα πρέπει να εξεταστεί η χρήση 
ηλεκτρονικών μέσων κατά την διάρκεια του μαθήματος και το πόσο επηρεάζουν την 
διεξαγωγή του μαθήματος. Ο εκπαιδευτικός καλείται να βοηθήσει τους μαθητές να 
αποκτήσουν ικανότητες, όπως είναι η επίλυση προβλημάτων, η διερευνητική σκέψη, η 
λήψη αποφάσεων (Ξωχέλλης, 2005). Για να καταφέρουμε πιο άμεσα αποτελέσματα, ίσως 
θα έπρεπε να δημιουργηθεί ένας παγκόσμιος οργανισμός εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών 
με βάση την έρευνα, την κατάρτιση και την εκτεταμένηπρακτική. 

Η ποιότητα των εκπαιδευτικών σχετίζεται με το πώς η χώρα προσδιορίζει το ρόλο τους 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλάβουν τον ρόλο του 
ενεργού ερευνητή και να υιοθετήσουν  τη συμμετοχική, συλλογική έρευνα δράσης, του 
παραγωγού της επιστημονικής παιδαγωγικής γνώσης (Κατσαρού & Τσάφος, 2003). Είναι 
θέμα αποτελεσματικότητας και κατανόησης ότι τα αποτελέσματα μπορούν να ληφθούν με 
διαφορετικούς τρόπους. Η γνώση της διεθνούς εμπειρίας, η κοινοποίηση και υιοθέτηση 
των καλών διδακτικών πρακτικών παγκοσμίως μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει 
για την προαγωγή της γνώσης στην παγκόσμια κοινότητα. 
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Τα σχολικά ανθολόγια λογοτεχνικών κειμένων στο ελληνικό 
πρωτοβάθμιο σχολείο από το 1976 έως σήμερα, η σύνδεσή τους με 

τη γλωσσική διδασκαλία και τη διδασκαλία της λογοτεχνίας. 
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Περίληψη 
Η προσπάθεια ιδεολογικής προσέγγισης του περιεχομένου και ο σχολιασμός της παιδαγωγικο-διδακτικής 
εφαρμογής στην πράξη των ανθολογίων λογοτεχνικών κειμένων για σχολική χρήση στο ελληνικό 
πρωτοβάθμιο σχολείο, από το 1976 έως σήμερα, αποτελεί αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης, με 
πρόθεση συμβολής στη συζήτηση τόσο για τον ρόλο των ανθολογίων ως συνδέσμων ανάμεσα στο παιδί 
αναγνώστη και στο λογοτεχνικό κείμενο όσο και για την καταγραφή της διδακτικής χρησιμότητας των 
ανθολογίων λογοτεχνικών κειμένων στην εκπαιδευτική/μαθησιακή διαδικασία. Η προσέγγιση και ο 
σχολιασμός πραγματοποιούνται διαμέσου της ανάλυσης λόγου των κειμένων των Προγραμμάτων Σπουδών, 
του περιεχομένου των ανθολογίων, των επίσημων εγγράφων και των βιβλίων με οδηγίες προς τους 
εκπαιδευτικούς, των δημοσιεύσεων των ανθολόγων ή των διανοουμένων της εποχής (άρθρα σε περιοδικά, 
σχόλια-κριτικές σε εφημερίδες, δημόσιος διάλογος). Ταυτόχρονα, καθώς οι εκπαιδευτικοί  εμφανίζονται να 
χρησιμοποιούν όλο και λιγότερο τα κείμενα των ανθολογίων και να στρέφονται όλο και περισσότερο στα 
ολοκληρωμένα κείμενα των λογοτεχνικών βιβλίων, οι ιδεολογικές και πρακτικές ενστάσεις για την 
αναγκαιότητά της χρήσης των ανθολογίων στη διδασκαλία της λογοτεχνίας στο δημοτικό σχολείο θέτουν 
ιδεολογικά ζητήματα και ζητήματα διδακτικής πρακτικής: (α) Η επιλογή των κειμένων-Η αγκύλωση στο 
λογοτεχνικό κανόνα (β) Η έλλειψη προσαρμοστικότητας και ευελιξίας (γ) Η ιδεολογία του αποσπάσματος, και 
(δ) Η αντίληψη που προωθούν για τη λογοτεχνία - Η λογική που αποπνέουν για την εκπαίδευση. 
 
Λέξεις-κλειδιά: ανθολόγια, διδακτική λογοτεχνίας,  
 
1. Σταθμοί στην διδακτική εφαρμογή των ανθολογίων λογοτεχνικών κειμένων για 
σχολική χρήση 
Η προσπάθεια ιδεολογικής προσέγγισης του περιεχομένου και ο σχολιασμός της 
παιδαγωγικο-διδακτικής εφαρμογής στην πράξη των ανθολογίων λογοτεχνικών κειμένων 
για σχολική χρήση στο ελληνικό πρωτοβάθμιο σχολείο από το 1976 έως σήμερα 
περιλαμβάνει τρεις σημαντικούς σταθμούς, στους οποίους είτε υπάρχει συγγραφή νέων 
ανθολογίων είτε αλλάζει η χρήση τους μέσα στις σχολικές αίθουσες.  

 
1.1. Το ξεκίνημα 1974-1982 
Η περιπέτεια των Ανθολογίων λογοτεχνικών κειμένων για σχολική χρήση στη Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση ξεκινά τους πρώτους μεταπολιτευτικούς μήνες. Για τριάντα περίπου χρόνια 
αποδείχθηκαν ιδιαίτερα ανθεκτικά σε κυβερνητικούς αλλαγές και εκπαιδευτικές 
μεταρρυθμίσεις. Πρόκειται για το έργο της επιτροπής που συγκροτήθηκε το 1974 με 
πρωτοβουλία του Υπ. Παιδείας Ν. Λούρου. Τα μέλη της επιτροπής τα οποία εργάστηκαν για 
τη σύνταξη των Ανθολογίων: Στασινόπουλος Μιχαήλ Ακαδημαϊκός, Γ.Π. Σαββίδης 
Καθηγητής Πανεπιστημίου, Μουστάκα Καλλιόπη Παιδαγωγός τ. Σύμβουλος του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Κάσδαγλη Λουκία Λογοτέχνης, Ιωάννου Γεώργιος Φιλόλογος 
του Τμήματος Προγράμματος και Μελετών - Λογοτέχνης, Δημαράς Αλέξανδρος Φιλόλογος 
του Τμήματος Προγράμματος και Μελετών-Λογοτέχνης, Βουγιούκας Αριστείδης Διδάσκαλος 
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- Λογοτέχνης, τ. Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Δοξιάδη Καλλή Ψυχολόγος. Την 
επόμενη σχολική χρονιά, 1975-76, δόθηκε στους μαθητές και τις μαθήτριες του δημοτικού 
σχολείου ένα Ανθολόγιο, “που περιείχε κείμενα κυρίως δημοτικιστών λογοτεχνών, μερικοί 
από τους οποίους εμφανίζονται για πρώτη φορά σε βιβλία του Δημοτικού” (Χατζησαββίδης, 
1992: 162). Το ανθολόγιο απαρτιζόταν από τρεις τόμους, ο πρώτος για τις τάξεις Α΄ και Β΄, ο 
δεύτερος για τις Γ΄ και Δ΄ και ο τρίτος για τις δύο μεγαλύτερες τάξεις.  

Σε μια εποχή, όπου ακόμα δεν είχε λυθεί οριστικά το γλωσσικό ζήτημα, τα Ανθολόγια 
προβλήθηκαν από τους δημοτικιστές, και δικαίως, ως μια σημαντική τομή στο θέμα των 
σχολικών εγχειριδίων. Γράφει ο Μανόλης Ανδρόνικος (1975: 8): “Ένα μήνα μετά το τέλος της 
εφτάχρονης ντροπής, μέσα στο βρασμό για την καινούργια πολιτεία που λαχταρούσαμε να 
ξαναστήσουμε οι Έλληνες, βρέθηκαν κάποιοι φωτισμένοι άνθρωποι και είπαν πώς ανάγκη 
πάσα τα παιδιά μας στα δημοτικά σχολεία να διαβάσουν σωστά ελληνικά, γραμμένα από 
τους τεχνίτες του λόγου… Να κάνουμε, είπαν, μια επιλογή από λογοτεχνικά κείμενα, 
ποιήματα και πεζά, τέτοια που να τα χαίρονται και όχι να τα βαριούνται τα παιδάκια. 
Μεγάλος ο λόγος. Να διαλέξεις 282 κείμενα από την νεοελληνική λογοτεχνία, 80 για τα 
παιδιά της 1ης και 2ης τάξης, 106 για της 3ης και της 4ης και 96 για της 5ης και 6ης…” Κι 
ακόμα: “Χαρά και συγκίνηση να διαβάζουμε αυτά τα ίδια γράμματα που μας χάρισε τότε η 
πρώτη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στο αγαπημένο μας Αλφαβητάρι με τον ήλιο”. Η 
Καλλιόπη Μουστάκα (1975) γράφει για τα κριτήρια επιλογής των κειμένων: “Το μήνυμα του 
περιεχομένου να είναι κατάλληλο για την ηλικία και το εκπαιδευτικό επίπεδο των παιδιών. 
Η παρουσίαση του θέματος να έχει ενδιαφέρον και να τραβά τα παιδιά, για να τα κάνει σιγά 
σιγά ν’ αγαπήσουν το διάβασμα και να μάθουν να ξεχωρίζουν το καλό από το κακό 
γράψιμο. Η ποιότητα της γραφής να είναι υψηλή, έτσι ώστε να βρίσκονται πάνω από τις 
διαφορές που γεννά ο χρόνος και ο τόπος, π.χ. οι πολιτιστικές διαφορές ανάμεσα στα 
παιδιά του χωριού και της πόλης. Το ήθος της γραφής, η σεμνότητα και η απλότητα στη 
σκέψη και στις πράξεις των ηρώων. Η ποικιλία και η ισορροπία στα θέματα (φυσικός, 
ιστορικός, μυθολογικός κόσμος). Η πρωτοτυπία του λόγιου περιεχομένου με την έννοια ότι 
τα ποιήματα και τα πεζά δεν έχουν ξαναδημοσιευθεί σε αναγνωστικά ή ανθολογίες. Το καλό 
γράψιμο σε στρωτή δημοτική απαλλαγμένη από υπερβολές, σχολαστικισμούς ή 
σχολικοποιήσεις. Η έλλειψη διδακτισμού, διάβασμα για ψυχαγωγία και χαρά.” Για το 
ζήτημα της χρήσης των ανθολογίων η Καλλιόπη Μουστάκα (1975) αναφέρει: “Τα ανθολόγια 
δεν είναι διδακτικά βιβλία. Η χρήση τους είναι ελεύθερη στα παιδιά. Κάθε παιδί θάχει το 
δικό του τόμο και θα διαβάζει από κει όποτε θέλει και ό,τι θέλει. Οι γονείς δεν θα επέμβουν 
και ο δάσκαλος δε θα κάνει εκμάθηση στα κείμενα γιατί τότε θα του αφαιρέσει τον 
χαρακτήρα και τον προορισμό του.” Σε εγκύκλιο για τους εκπαιδευτικούς της Διεύθυνσης 
Προγραμμάτων και Μελετών του ΥΠΕΠΘ, το 1975, όπου περιγράφεται ο σκοπός και οι 
τρόποι αξιοποίησης των κειμένων, σε μία υπόδειξη αναγράφεται: “Χρειάζεται προσοχή 
ώστε τα σχετικά κείμενα να μην αντιμετωπιστούν ως πληροφοριακό υλικό παρά ως 
ευκαιρίες αναψυχής και αισθητικής χαράς” (Βουγιούκας, 1994: 150). 

Ιδιαίτερη κριτική έχει ασκηθεί στα Ανθολόγια για το ιδεολογικό περιεχόμενο των 
κειμένων και ειδικότερα τις αναπαραστάσεις του κοινωνικού φύλου και τον εθνοκεντρισμό 
που τα χαρακτήριζε (Λαλαγιάννη, 1998). Βέβαια, τα παραπάνω ιδεολογικά χαρακτηριστικά 
δεν μπορούν να σχολιαστούν ανεξάρτητα από τις συνθήκες της εποχής, “με βάση τις τότε 
συνθήκες και τις ισορροπίες που έτσι κι αλλιώς ήταν υποχρεωμένα να τηρήσουν” 
(Αποστολίδου, 1997: 137).     
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1.2. Τα ανθολόγια στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της περιόδου 1982-2001 
Αν και οι προθέσεις των συντακτών του Ανθολογίου για τη διδακτική τους χρήση 
εμφανίζονται σαφέστατες: “ψυχαγωγία και χαρά”, διαφορετικές ήταν οι προθέσεις των 
πρωτεργατών της εσωτερικής μεταρρύθμισης στα πλαίσια της ευρύτερης εκπαιδευτικής 
μεταρρύθμισης της περιόδου 1982-05, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η αλλαγή των 
σχολικών εγχειριδίων. Τα ανθολόγια δεν αλλάζουν ως περιεχόμενο, αλλά αλλάζουν στη 
χρήση τους, καθώς προβλέπεται ότι η επαφή των μαθητών/τριών με τη λογοτεχνία 
πραγματοποιείται στα πλαίσια του γλωσσικού μαθήματος. Στα Αναλυτικά Προγράμματα 
μαθημάτων του δημοτικού σχολείου (ΥΠΕΠΘ, 1987: 9) η λογοτεχνία εντάσσεται στη 
στοχοθεσία του γλωσσικού μαθήματος και τίθεται στην υπηρεσία του. Στην τελευταία από 
τις ειδικότερες επιδιώξεις διαβάζουμε: “Να ευαισθητοποιηθούν (τα παιδιά) απέναντι στα 
λογοτεχνικά κείμενα, έτσι που να τα χαίρονται και να τα αγαπήσουν, για να φτάσουν να 
αποζητούν από μόνα τους τη συντροφιά του καλού λογοτεχνικού βιβλίου”. Και παρακάτω, 
στην ενότητα Ανάγνωση: “Απολαμβάνουν τα καλογραμμένα κείμενα, κάνουν μια πρώτη 
γνωριμία με τη νεοελληνική λογοτεχνία και γίνονται φίλοι του καλού βιβλίου” (ΥΠΕΠΘ, 
1987: 11). Τα κείμενα των ανθολογίων και τα κείμενα που περιλαμβάνονται στα βιβλία “Η 
γλώσσα μου” χρησιμοποιούνται στη διδακτική πράξη για να επιδιωχθούν όλες οι επιμέρους 
δεξιότητες (ακρόαση, ομιλία, ανάγνωση, γραφή-ορθογραφία). Κάθε κείμενο αποτελεί μία 
αποσπασματική γλωσσική ενότητα. Τα κείμενα επιλέγονται και διατάσσονται με τέτοιο 
τρόπο ώστε να εξυπηρετούν μόνον τη διδασκαλία ενός γραμματικού φαινομένου. Η 
αισθητική συγκίνηση που προσφέρει το λογοτεχνικό κείμενο παραμερίζεται από την 
εκμάθηση της γραμματικής και του συντακτικού. Οι μαθητές/τριες συνδέουν την ανάγνωση 
του λογοτεχνικού κειμένου με ασκήσεις και την απόκτηση όλων των ειδών των γνώσεων. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γλωσσικές ασκήσεις δεν είχαν κανένα επικοινωνιακό ή 
λειτουργικό χαρακτήρα, και ήταν κυρίως δραστηριότητες μεταγλωσσικού χαρακτήρα, τα 
παιδιά συνδέουν το κείμενα με ανούσιες και αδιάφορες δράσεις, οι οποίες 
επαναλαμβάνονται καθημερινά. Ανάμεσα στο μαθητή/τρια-αναγνώστη/στρια και στο 
κείμενο μεσολαβούν οι απομνημονεύσεις περιόδων του κειμένου που θα γραφτούν 
ορθογραφημένα, το ξαναγράψιμο τμημάτων του κειμένου (αντιγραφή), ο έλεγχος της 
αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών/τριών από τον/την εκπαιδευτικό, η συμπλήρωση 
των γραμματικών ασκήσεων (σε επίπεδο, πολλές φορές, λέξεων ή γραμμάτων) και η 
νοηματική ανάλυση του κειμένου, η οποία εξαντλείται στο επίπεδο της επιφανειακής 
προσέγγισης και δεν προχωρά σε κριτικές αναγνώσεις. Η συνύπαρξη των λογοτεχνικών 
κειμένων με τη γλωσσική διδασκαλία αδικούσε τα λογοτεχνικά κείμενα καθώς περιόριζε 
την αξιοποίησή τους και καθιστούσε τη γλωσσική διδασκαλία αναποτελεσματική (Κατσίκη- 
Γκίβαλου 1995, Μήτσης 1998). Τα κείμενα που πρόκειται να τύχουν επεξεργασίας 
αποτελούν “πτώματα για ανατομία” (Κουκουλομάτης, 1990: 131). Βέβαια, για τα κείμενα 
των ανθολογίων δεν προβλέπονται γραμματικές ή συντακτικές ασκήσεις. Οι προτεινόμενες 
στον/στην εκπαιδευτικό προσεγγίσεις, πεζών και ποιημάτων, απέχουν πολύ από το να 
χαρακτηριστούν κριτικές αναγνώσεις. “Μετά την οριστική ανάγνωση του κειμένου 
ακολουθεί συστηματικότερη νοηματική και εκφραστική διερεύνησή του σε πληροφοριακό 
και βαθύτερο επίπεδο. (…) Ο δάσκαλος (μετά την ανάγνωση του κειμένου) πρέπει να κάμει 
μερικές απλές ερωτήσεις του τύπου: Τι λέει αυτό που διάβασες; Πού και πότε γίνεται; Ποιοι 
παίρνουν μέρος; Πού το λέει; Πώς το λέει; Τι λέει εκεί; Διάβασέ μας τι είπε ή τι έκανε;” 
(ΥΠΕΠΘ, 1987: 22). Η νοηματική διερεύνηση του κειμένου γίνεται στα πλαίσια της 
συζήτησης την οποία ο δάσκαλος διευκολύνει με ερωτήσεις. Η νοηματική διερεύνηση 
λαμβάνει υπόψη της τη σχέση ανάμεσα στο σημαίνον και το σημαινόμενο μιας έννοιας, 
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αλλά αυτό δεν είναι από μόνο του αρκετό για να συνειδητοποιηθεί η δυναμική του 
κειμένου. Η “βαθύτερη” ανάγνωση παραμένει στα επίπεδα της περιγραφής και της 
επιβεβαίωσης και δεν προχωρά στην ερμηνεία. Αλλά και το φυλλάδιο επαναληπτικών 
μαθημάτων, το οποίο λειτουργεί αξιολογικά, χρησιμοποιεί κείμενα του Ανθολογίου. Οι 
μαθητές/τριες, μετά την ανάγνωση ενός λογοτεχνικού κειμένου συμπληρώνουν 
ορθογραφικές και γραμματικές ασκήσεις και απαντούν σε γραπτές ερωτήσεις για τη 
νοηματική διερεύνηση του κειμένου. Το λογοτεχνικό κείμενο, λοιπόν, συνδέεται και με την 
αξιολόγηση των μαθητών/τριών. 

Η θέση της λογοτεχνίας στο δημοτικό σχολείο κατά την περίοδο 1982-2006 ίσως μπορεί 
να ερμηνευθεί μέσα από ένα αποκαλυπτικό γραπτό του Αρ. Βουγιούκα (1994: 380), ενός 
από τους συντάκτες των αναγνωστικών βιβλίων: “Η λογοτεχνία παραμένει η 
παραγωγικότερη επένδυση του γλωσσικού μαθήματος, και, όντας η αυθεντικότερη 
πράγματι γλώσσα, αποτελεί επιπλέον σήμερα το καλύτερο αντίδοτο στην ολοένα 
αυξανόμενη εμπορευματοποίηση του λόγου και τη συνακόλουθη γλωσσική αλλοτρίωση, 
φαινόμενα που τα επισημάναμε ήδη. Υπάρχει όμως ένα διττό πρόβλημα σε σχέση με τα 
σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως όσον αφορά τις κατώτερες τάξεις. Η μία όψη 
του είναι ότι ολοένα και λιγότερα πράγματα από την καθαυτό Λογοτεχνία στοιχούν στην 
αντιληπτικότητα των παιδιών όσο κατεβαίνουμε τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και τις τάξεις 
των σχολείων, και σχεδόν τίποτε όταν έρθουμε στις κατώτατες. Η άλλη όψη του 
προβλήματος αναφέρεται στη λεγόμενη και αμφιλεγόμενη παιδική λογοτεχνία, η οποία 
γράφεται και προορίζεται κατ’ αποκλειστικότητα για παιδιά. Υπάρχει μεγάλη ασάφεια και 
απροσδιοριστία για το τι είναι τελοσπάντων αυτή η λογοτεχνία, αφού και οι πρώτοι 
πανεπιστημιακοί που καταπιάστηκαν πρόσφατα με το θέμα τη θεώρησαν δεδομένη, με 
βάση τα βιβλία που κυκλοφορούν στην αγορά. Αλλά στην αγορά συνωστίζονται πλήθος 
συγγραφείς, απροσανατόλιστοι ή αποπροσανατολισμένοι κατά κανόνα, και οι περισσότεροι 
ατάλαντοι, ακριβώς επειδή ο χώρος είναι απροσδιόριστος και αφύλαχτος. Αποτέλεσμα, η 
λεγόμενη παιδική λογοτεχνία, πέρα από εξαιρέσεις, να μην είναι ούτε παιδική ούτε 
λογοτεχνία, και η γλώσσα που χρησιμοποιεί να μην είναι ούτε η «αυθεντική» της αγοράς 
ούτε η αυθεντική της λογοτεχνίας παρά ένα ερμαφρόδιτο, ψευδολογοτεχνικό είδος, δείγμα 
της χειρότερης αλλοτρίωσης που μπορεί να υποστεί η γλώσσα. Είναι ανάγκη να ξεκαθαρίσει 
η κατάσταση, ώστε να πάψει η παιδική λογοτεχνία να είναι κατά παραχώρηση λογοτεχνία, 
αμφίβολης ποιότητας, και αυτό θα γίνει όταν βρεθούν εγνωσμένου κύρους θεωρητικοί της 
λογοτεχνίας και κριτικοί που θα εφαρμόσουν και στην παιδική λογοτεχνία κριτήρια ομόλογα 
και το ίδιο απαιτητικά με αυτά που ισχύουν στην καθαυτό λογοτεχνία. Ατυχώς η λογοτεχνία 
στο σχολείο δε βλέπουμε να αποφέρει, ως σήμερα τουλάχιστο, τα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα: πνευματική ευφροσύνη, ψυχική καλλιέργεια, γλωσσικό αναβάπτισμα, 
αγάπη του καλού λογοτεχνικού βιβλίου. Πολύ σημαντικό ρόλο για την αναβάθμιση της 
λογοτεχνίας στα σχολεία μας θα έπαιζε η δημιουργία μαθητικών βιβλιοθηκών και ο 
εφοδιασμός τους μ’ έναν περιορισμένο, έστω, αριθμό λογοτεχνικών βιβλίων αλλά 
επιλεγμένων με τα αυστηρότερα κριτήρια. Στα βιβλία αυτά μπορεί να συγκαταλέγονται και 
κρατικές εκδόσεις ανθολογιών (παραμυθιών, δημοτικών τραγουδιών, ποίησης, 
πεζογραφίας, απομνημονευμάτων, ταξιδιωτικής λογοτεχνίας, θεατρικού λόγου, δοκιμίου 
κ.τλ.)”.  

Στο παραπάνω κείμενο ο συντάκτης του:  
α. Ομολογεί ότι ταυτίζει τη λογοτεχνία με τη γλωσσική διδασκαλία, όταν ισχυρίζεται ότι “η 
λογοτεχνία παραμένει η παραγωγικότερη επένδυση του γλωσσικού μαθήματος, και, όντας η 
αυθεντικότερη πράγματι γλώσσα”. 
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β. Αρνείται τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση “ολοένα και 
λιγότερα πράγματα από την καθαυτό Λογοτεχνία στοιχούν στην αντιληπτικότητα των 
παιδιών όσο κατεβαίνουμε τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και τις τάξεις των σχολείων, και 
σχεδόν τίποτε όταν έρθουμε στις κατώτατες”. 
γ. Διαμαρτύρεται για την αναποτελεσματικότητα της διδασκαλίας της λογοτεχνίας στο 
ελληνικό σχολείο, ως να μην ήταν αυτός που συναποφάσιζε για τη διδασκαλία του 
γλωσσικού μαθήματος και της λογοτεχνίας την περίοδο 1982-2006 και επιφύλαξε στη 
λογοτεχνία, όχι αυτόνομο ρόλο, αλλά συμπληρωματική θέση στο γλωσσικό μάθημα.  
δ. Εμφανίζεται οπαδός των ανθολογίων αλλά και της μη ελεύθερης επιλογής λογοτεχνικού 
βιβλίου, θέσεις που αγγίζουν τα όρια της λογοκρισίας, καθώς θεωρεί την παιδική 
λογοτεχνία “κατά παραχώρηση λογοτεχνία, αμφίβολης ποιότητας” και προτείνει οι 
μαθητικές βιβλιοθήκες να εφοδιάζονται “μ’ έναν περιορισμένο, έστω, αριθμό λογοτεχνικών 
βιβλίων αλλά επιλεγμένων με τα αυστηρότερα κριτήρια”. Για την Αλεξάνδρα Ζερβού: “όπου 
η λογοκρισία έχει καλές προθέσεις δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να τη βαφτίσουμε με 
πολύ ευγενικότερα ονόματα όπως «διαδικασία επιλογής» ή «προτάσεις για να βοηθηθούν 
στο έργο τους οι εκπαιδευτικοί»” (Ζερβού, 1996: 16). 

 
1.3. Τα Ανθολόγια στην υπηρεσία της διαθεματικότητας (2001-2011) 
Το 2001 εκδόθηκε το νέο Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων για τις τάξεις Ε΄ και Στ΄, με 
τίτλο: “Με λογισμό και μ’ όνειρο” χωρίς, όμως, να αλλάξει ο τρόπος προσέγγισης της 
λογοτεχνίας στο δημοτικό σχολείο. Η συγγραφική ομάδα αποτελείται από την Άντα 
Κατσίκη-Γκίβαλου, ως συντονίστρια, και την Τζίνα Καλογήρου, τον Γιάννη Παπαδάτο, τη 
Στέλλα Πρωτονάριου και τον Θεοδόση Πυλαρινό. Στις 302 σελίδες υπάρχουν αποσπάσματα 
κειμένων ή κεφάλαια βιβλίων με ποικιλία ειδών λόγου, ταξινομημένα σε 11 θεματικές 
ενότητες: Εμείς και η φύση, Κοινωνική ζωή, Η οικογένειά μου, Σχολείο και παιδί, Τα παιδικά 
χρόνια, Ανθρώπινοι χαρακτήρες, Θρησκευτική ζωή, Γεγονότα από την ελληνική ιστορία, 
Λαϊκή παράδοση και πολιτισμός, Ειρήνη και φιλία, Φαντασία και περιπέτεια. Υπάρχει 
ποικιλία ειδών λόγου: ποιήματα, διηγήματα, αποσπάσματα μυθιστορημάτων, 
αποσπάσματα αρχαίων τραγωδιών και κωμωδιών, δημοτικά τραγούδια, κόμικς κ.ά. Στην 
πλειοψηφία τους τα κείμενα είναι Ελλήνων λογοτεχνών χωρίς να αποκλείεται η Ευρωπαϊκή 
λογοτεχνία. Υπάρχουν κείμενα παλιότερα: Όμηρος και Αισχύλος, Απόστολος Παύλος, 
Ρωμανός ο Μελωδός, Σολωμός και Μακρυγιάννης, Παπαδιαμάντης και δημοτικό τραγούδι, 
ωστόσο αριθμητικά υπερτερεί η σύγχρονη λογοτεχνική παραγωγή. “Η συγγραφική ομάδα 
κατάφερε να κρατήσει την απαραίτητη ισορροπία ανάμεσα στο παλιό και το καινούριο, το 
ελληνικό και το ευρωπαϊκό, το ανθρώπινο και το πανανθρώπινο. Μέσα από τα επιλεγμένα 
κείμενα ο μαθητής συνειδητοποιεί την ανάγκη διαμόρφωσης πολλαπλών ταυτοτήτων: της 
τοπικής, της εθνικής, της ευρωπαϊκής και της διεθνικής” (Χαραλαμπάκης, 2002). Μετά από 
κάθε κείμενο υπάρχουν ερωτήσεις-δραστηριότητες οι οποίες επικεντρώνονται στο 
περιεχόμενο και στα εκφραστικά μέσα του κειμένου. Κι ακόμα, προτάσεις για 
δραστηριότητες ανάπτυξης κριτικής σκέψης και εκδήλωσης δημιουργικής σκέψης (κυρίως 
εικαστικές δραστηριότητες). Το βιβλίο εικονογραφείται με πλήθος έργων (ζωγραφικοί 
πίνακες, φωτογραφίες, σκίτσα, χαρακτικά, ξυλογραφίες, έργα παιδιών, εικονογραφήσεις 
λογοτεχνικών βιβλίων, αγιογραφίες, λαϊκή τέχνη κ.ά.), ελλήνων (Ν. Λύτρας, Θεόφιλος, Φ. 
Κόντογλου, Κ. Γραμματόπουλος, Κ. Παρθένης, Γ. Γαΐτης, Γ. Τσαρούχης, Σ. Παπαλουκάς, Γ. 
Σικελιώτης,  Σ. Βασιλείου, Ν. Γύζης, Γ. Γουναρόπουλος κ.ά.) και ξένων δημιουργών (Μιχαήλ 
Άγγελος, Δομίνικος Θεοτοκόπουλος, Λεονάρντο ντα Βίντσι, Β. Βαν Γκογκ, Κ. Μονέ, Α. 
Ρενουάρ, Π. Σεζάν, Ε. Ματίς, Π. Πικάσο κ.ά.). Κυριαρχούν οι ζωγραφικοί πίνακες όλων των 
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περιόδων της ελληνικής και παγκόσμιας τέχνης. Θεματολογικά τα εικαστικά έργα 
ταυτίζονται με τα κείμενα. Άλλοτε εποπτικοποιούν τον αφηγηματικό και περιγραφικό λόγο 
(αναπαραστατική προσέγγιση) κι άλλοτε προσθέτουν και επεκτείνουν  το κείμενο, 
επιτρέποντας πολλαπλές ερμηνείες (αναπλαστική προσέγγιση). Κάποιες φορές, απλά 
διακοσμούν. Προτάσεις για την ένταξή τους στη διδακτική διαδικασία δεν υπάρχουν. 

Το νέο Ανθολόγιο χαρακτηρίστηκε ως “νεωτερικό βιβλίο” (Τζαφεροπούλου, 2003). 
Παρουσιάζει “μία διευρυμένη χρονικά και γεωγραφικά ποικιλότητα στην επιλογή των 
κειμένων του, αποφεύγεται η άκρατη και άστοχη παρουσίαση των λογοτεχνημάτων και οι 
παρεμβάσεις της συντακτικής επιτροπής (προσαρμογή, συντόμευση) που συνήθως 
καθιστούν το κείμενο άγνωστο, απλησίαστο και αδιάφορο στο μαθητή”. “Έχει αποβάλει τον 
εθνοκεντρισμό που χαρακτήριζε τα τρία παλαιότερα Ανθολόγια, καθώς περιλαμβάνει, για 
πρώτη φορά, και κείμενα ξένων λογοτεχνών από μετάφραση”. “Οι δραστηριότητες που 
προτείνονται συνοδευτικά με τα κείμενα δεν είναι τετριμμένες -αντίθετα περιλαμβάνουν 
συχνά και προσεγγίσεις διαθεματικές και διεπιστημονικές” (Λαλαγιάννη 2005: 275-277). Ως 
προς τη μορφή, χαρακτηρίστηκε ελκυστικότερο από τα παλαιότερο, ως “χάρμα οφθαλμών” 
και: “…ανήκει στις σπάνιες περιπτώσεις που το παίρνει ο μαθητής στα χέρια του και δεν το 
αποχωρίζεται εύκολα” (Χαραλαμπάκης, 2002). Σε έρευνα των ετών 2003-2004 
αποτυπώθηκε η θετική στάση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί, δύο χρόνια μετά την εισαγωγή του νέου Ανθολογίου στις 
τάξεις, συμφωνούν ότι χαρακτηρίζεται από: Σύγχρονα και ενδιαφέροντα κείμενα (55,4%), 
Πολυπολιτισμική θεώρηση του κόσμου (47,8%), Πλουραλιστικές εικόνες (55,7%), Επαρκή 
συνδυασμό όλων των λογοτεχνικών ειδών (57,9%), αλλά και δυσκολία ως προς τη χρήση 
του (δραστηριότητες, συν-λειτουργία πίνακα-κειμένου κ.ά.) (64,8%) (Λαλαγιάννη, 2005: 
278).  

Νέο στη μορφή και στο περιεχόμενο το Ανθολόγιο, φορτωμένο με τις ελπίδες και τις 
προσδοκίες που γεννά μία αλλαγή μετά από την στασιμότητα 30 περίπου χρόνων, αλλά δεν 
συνοδεύεται από ουσιαστική αλλαγή του τρόπου διδασκαλίας της λογοτεχνίας στο 
δημοτικό σχολείο. Στην καθημερινότητα της σχολικής τάξης η λογοτεχνία συνεχίζει να έχει 
υποβοηθητικό ρόλο (προσφέροντας κείμενα) και συμπληρωματικό ρόλο στη γλωσσική 
διδασκαλία. Δύο χρόνια ενωρίτερα, το 1999, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 93/Τ.Β. 10-2-99) το Πρόγραμμα Σπουδών της νεοελληνικής Γλώσσας 
στην προ-Δημοτική Εκπαίδευση-Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο, το οποίο δεν 
εφαρμόστηκε ποτέ και ενσωματώθηκε αργότερα, το 2002, στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγραμμάτων Σπουδών. Στο Πρόγραμμα Σπουδών, του 1999, η στοχοθεσία της 
διδασκαλίας της λογοτεχνίας για τις τάξεις Α΄ και Β΄ περιλαμβάνει: “Η επαφή του παιδιού 
των δύο πρώτων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου με καταξιωμένα από άποψη αισθητική 
κείμενα κυρίως της ελληνικής, έντεχνης και λαϊκής λογοτεχνίας, η εξοικείωσή του με το 
εξωσχολικό βιβλίο και η ενθάρρυνσή του να αναπτύξει τη δημιουργική του φαντασία” και η 
στοχοθεσία για τις τάξεις Γ΄ έως Στ΄: “Η σταδιακή εξοικείωση του μαθητή των μεγαλύτερων 
τάξεων με την εθνική, αλλά και την παγκόσμια λογοτεχνία καθώς και με πιο 
επεξεργασμένες και διευρυμένες δυνατότητες της γλώσσας”. Μερικές από τις 
δραστηριότητες που προτείνονται, εκτός από ακροάσεις, απαγγελίες, αφηγήσεις από το 
δάσκαλο, είναι τα γλωσσικά παιχνίδια, η ολοκλήρωση ημιτελών ιστοριών, οι ασκήσεις 
αντιστροφής των στοιχείων μιας ιστορίας, οι ασκήσεις μετασχηματισμού και 
αντικατάστασης ποιητικών φράσεων, οι αναδιηγήσεις κ.ά. Μία παράγραφος είναι 
αφιερωμένη στη Λογοτεχνία. Ως φιλοσοφία του Προγράμματος εμφανίζεται η μερική 
αποσύνδεση της διδασκαλίας των λογοτεχνικών κειμένων από τη διδασκαλία του 
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γλωσσικού μαθήματος, γιατί “η λογοτεχνία παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη γλωσσική και 
γενικότερα στην αισθητική καλλιέργεια του ατόμου, στην ευαισθητοποίηση του απέναντι 
στα προβλήματα της ζωής, αλλά δεν αποτελούν τα λογοτεχνικά κείμενα τα μοναδικά (ή όχι 
πάντα τα καταλληλότερα) πρότυπα γλωσσικής έκφρασης”. Για τον συντάκτη του κειμένου, 
λοιπόν, η αποσύνδεση γλωσσικής διδασκαλίας και λογοτεχνίας είναι απαραίτητο να 
πραγματοποιηθεί για να εξυπηρετήσει την αποτελεσματικότητα της γλωσσικής διδασκαλίας 
και όχι την αυτονομία της λογοτεχνίας. Στη συνέχεια, κρίνεται σκόπιμη η σύνδεση της 
λογοτεχνίας με το παιχνίδι, με την ψυχαγωγία, με την καλλιέργεια του συναισθήματος 
καθώς και με τον προβληματισμό-διάλογο πάνω σε ποικίλα θέματα. Τα παραπάνω 
επιτυγχάνονται, όπως προτείνεται, όταν τα κείμενα του Ανθολογίου ή αυτά που 
παρουσιάζονται την ώρα της ελεύθερης ανάγνωσης συνοδεύονται από παιγνιώδεις 
δραστηριότητες φιλαναγνωσίας (διαγωνισμοί ανάγνωσης, βιβλιοαινίγματα, παρουσιάσεις, 
αναγνωστικά βραβεία κ.ά.) (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 93/Τ.Β. 10-2-99: 155).  

Το Πρόγραμμα Σπουδών του 1999 δεν εφαρμόστηκε ποτέ και ενσωματώθηκε το 2002 
στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, το οποίο ισχύει σήμερα στην 
εκπαίδευση από το Νηπιαγωγείο έως και το Γυμνάσιο. Η λογοτεχνία δεν 
ανεξαρτητοποιείται από το γλωσσικό μάθημα. Προστίθεται η διακειμενική προσέγγιση των 
λογοτεχνικών κειμένων με την σύνδεση και σύγκριση με άλλα κείμενα, την ερμηνεία βάσει 
του περικειμένου τους και τη μελέτη των στοιχείων της μορφής και της δομής τους “χωρίς 
όμως τάση εξάντλησης και χωρίς σχολαστικισμό”. Η λογοτεχνία προτείνεται να διδάσκεται 
και στο πλαίσιο των άλλων μαθημάτων και της σχολικής ζωής. Το κείμενο οποιουδήποτε 
σχολικού βιβλίου, όπως και οι καλλιτεχνικές ή κινητικές δραστηριότητες μπορούν να 
συνοδεύονται από λογοτεχνικά κείμενα ανάλογου θέματος (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, 2002: 57).  

Το 2006 εκδίδονται οι δύο τόμοι των ανθολογίων, το “Δελφίνι” για τις τάξεις Α΄ και Β΄ και 
το “Σκολειό του κόσμου” για τις τάξεις Γ’ και Δ΄. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το 
Ανθολόγιο της Α΄ και Β΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου (Τσιλιμένη κ.ά., 2006α). Οι 
ανθολόγοι επιλέγουν κείμενα, πεζά και ποιήματα, με θεματολογική ποικιλία, τα οποία στην 
πλειοψηφία τους ανήκουν στη Σύγχρονη Δόκιμη παιδική λογοτεχνία. Ικανοποιητικός 
αριθμός κειμένων προέρχεται από την Παραδοσιακή λογοτεχνία. Τα κείμενα είναι 
γραμμένα από Έλληνες και μικρός αριθμός είναι γραμμένα από ξένους συγγραφείς. Το 
φύλο των συγγραφέων (άντρες-γυναίκες) εκπροσωπείται ισομερώς. Η εικονογράφηση του 
ανθολογίου είναι ελκυστική και αναγνωρίσιμη, συμβάλλει στη λειτουργικότητα του 
βιβλίου, αλλά χαρακτηρίζεται από τις εκτυπωτικές αδυναμίες των ελληνικών σχολικών 
εγχειριδίων. Ποικιλία εμφανίζει η στοχοθεσία των δραστηριοτήτων που προτείνονται μετά 
την ανάγνωση του κειμένου, είτε προσεγγίζουν το κείμενο (παρατήρηση, κατανόηση 
περιεχομένου, περιγραφή και σχολιασμός των εκφραστικών μέσων, αξιολόγηση της δράσης 
των ηρώων, σύνδεση με προσωπικές εμπειρίες,) είτε χρησιμοποιούν τα κείμενα ως 
αφορμές για διαθεματικές και διεπιστημονικές προεκτάσεις (ερευνητικές εργασίες, 
παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου, σύνδεση με άλλες τέχνες, ανάπτυξη κριτικής 
και αποκλίνουσας σκέψης). Οι εικόνες, στην πλειοψηφία τους ζωγραφικοί πίνακες και 
φωτογραφίες, είναι δημιουργήματα Ελλήνων καλλιτεχνών, των σημαντικότερων σταθμών 
στην ιστορία της Νεοελληνικής Τέχνης, αλλά και των σημαντικότερων ρευμάτων της 
Μοντέρνας Τέχνης του 20ού αιώνα. Αποτελούν ερεθίσματα για δραστηριότητες με πλούσια 
στοχοθεσία. Η προσέγγιση των έργων είναι περισσότερο εμπειρική παρά ουσιοκρατική 
(Αρντουάεν, χχ: 67-69). Γράφουν οι συντάκτες του Ανθολογίου: “Οι εικονιστικές 
αναπαραστάσεις (πίνακες ζωγραφικής, γλυπτά, φωτογραφίες, αφίσες κ.λπ.), δε 
λειτουργούν διακοσμητικά ή περιγραφικά σε σχέση με το λογοτεχνικό κείμενο, αλλά ως 
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ευκαιρίες για πολύσημες αναγνώσεις του, γι’ αυτό και συμπεριλαμβάνονται στις 
δραστηριότητες του Βιβλίου του Μαθητή ή προτείνονται στο Βιβλίο του Δασκάλου. Με 
αφετηρία τη θέση ότι η σχέση κειμένου και εικόνας δεν είναι αντανακλαστική αλλά 
συμπληρωματική και ότι κάθε μέσο είναι φορέας διαφορετικών νοημάτων, οι εικονιστικές 
αναπαραστάσεις χρησιμοποιήθηκαν ως αυτόνομες μορφές έκφρασης που υπακούουν σε 
ιδιόμορφους «γραμματικούς» κανόνες που δεν «εικονογραφούν» το κείμενο, αλλά το 
ερμηνεύουν με βάση μία επιλεγμένη κοινή σημειωτική αναφορά, όπως για παράδειγμα τη 
χρωματική εντύπωση, τη μορφολογική αντιπαράθεση, την εκφραστική ένταση κλπ.. 
Παράλληλα επιχειρήθηκε μέσω των δραστηριοτήτων να προσεγγιστούν κάποιες βασικές 
έννοιες της πολυτροπικότητας (δηλ. της σύζευξης διαφορετικών επικοινωνιακών κωδίκων), 
όπως της κατεύθυνσης και του προσανατολισμού, της γραμματοσειράς, της επικοινωνιακής 
αλληλεπίδρασης κ.λπ.” (Τσιλιμένη κ.ά., 2006β: 9). Ο Γραμματισμός της εικόνας επιχειρείται 
ακόμα με δραστηριότητες: Σύνδεση με άλλες τέχνες, Δημιουργική έκφραση, Διαθεματικές 
προεκτάσεις, Παραγωγή γραπτού λόγου, Σύνδεση με το κείμενο, Ερευνητικές εργασίες, 
Σύνδεση με προσωπικές εμπειρίες (Γρόσδος, 2008). 

Οι τρείς τόμοι των Ανθολογίων, το “Δελφίνι” για τις τάξεις Α΄ και Β΄, το “Σκολειό του 
κόσμου” για τις τάξεις Γ΄ και Δ΄, και το παλαιότερο “Με λογισμό και μ’ όνειρο” για τις τάξεις 
Ε΄ και Στ΄ παραμένουν οι κύριοι μεσολαβητές της σχολικής τάξης με τον κόσμο της 
λογοτεχνίας. Διδακτικές ώρες αφιερωμένες στη λογοτεχνία δεν προβλέπονται, ούτε 
μέριμνα για τη δημιουργία βιβλιοθηκών λαμβάνεται. Προτάσεις για ανάγνωση 
λογοτεχνικών βιβλίων περιλαμβάνονται στα περισσότερα από τα νέα σχολικά εγχειρίδια 
που εκδίδονται για όλα τα μαθήματα. Τα υπόλοιπα επαφίενται στη δημιουργικότητα του 
εκπαιδευτικού.    

 
2. Από το σήμερα προς το μέλλον 
Το 2011 συντάσσονται, με πρωτοφανή ταχύτητα -εντός ολίγων μηνών- και με ανάθεση σε 
συγγραφικές ομάδες, νέα προγράμματα σπουδών, τα οποία εφαρμόζονται πιλοτικά σε 99 
δημοτικά σχολεία σε όλη τη χώρα (Πρόγραμμα Σπουδών για τη Διδασκαλία της 
Νεοελληνικής Γλώσσας και της Λογοτεχνίας στο Δημοτικό Σχολείο, 2011). Η διδασκαλία της 
Λογοτεχνίας αποδεσμεύεται από τη γλωσσική διδασκαλία και προσλαμβάνει 
χαρακτηριστικά γνωστικού αντικειμένου. Ήδη στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο 
Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, μία διδακτική ώρα την εβδομάδα σε όλες τις 
σχολικές τάξεις είναι αφιερωμένη στη διδασκαλία της λογοτεχνίας. Υιοθετείται πλήρως η 
πρόταση για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση όπως αναπτύχθηκε από την Β. Αποστολίδου, την Β. Καπλάνη και την Ε. 
Χοντολίδου στο βιβλίο με τίτλο: “Διαβάζοντας λογοτεχνία στο σχολείο. Μια νέα πρόταση 
διδασκαλίας” (Αποστολίδου κ.ά., 2000). Οι γενικές αρχές της πρότασης είναι: α. Το 
λογοτεχνικό κείμενο, ξεπερνώντας την ανθρωπιστική και ρομαντική παράδοση των 
οικουμενικών και διαχρονικών ηθικών και αισθητικών αξιών, αντιμετωπίζεται ως “ένας 
σύνθετος και πολύπλευρος πολιτισμικός τόπος” (Πασχαλίδης, 2000: 25), με κοινωνικά και 
πολιτισμικά διαμεσολαβημένο περιεχόμενο, που θα προσφέρει στους μαθητές και τις 
μαθήτριες μία ποικιλία αναγνωστικών δεξιοτήτων, όχι μόνο του γραπτού κειμένου, αλλά 
και από ένα ευρύ φάσμα μέσων και πολιτισμικών πηγών. β. Οι επιλογές των λογοτεχνικών 
κειμένων δεν υπακούουν στον λογοτεχνικό κανόνα, ο οποίος σχετίζεται με παραδοσιακές 
εθνικές ή κοινωνικές αξίες, αλλά στις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα, το “παρόν” των 
μαθητών/τριών (Πασχαλίδης, 2000: 25-27). γ. Η πολυεθνική και διαπολιτισμική διάσταση 
είναι παρούσα και δ. Τα κείμενα δεν τεμαχίζονται (αποσπάσματα) και δεν απλοποιούνται 
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(διασκευές). Η ανάγνωση και η προσέγγιση πραγματοποιούνται από τα πρωτότυπα 
λογοτεχνικά βιβλία. Οι συγγραφείς δεν απορρίπτουν ολοκληρωτικά την χρησιμότητα των 
ανθολογιών, αλλά τα ανθολόγια-εγχειρίδια αποκλειστικά για σχολική χρήση (Αποστολίδου, 
1997: 137).  

Μεθοδολογικά η ομάδα εντάσσει την πρότασή της στα Προγράμματα Σπουδών με 
πολιτισμική εστίαση και επιρροές από την προοδευτική εκπαίδευση (progressive 
education), την εκπαίδευση με κέντρο το παιδί (child centred education), την Ερμηνευτική 
και Κριτική Παιδαγωγική και τις νέο-μαρξιστικές τάσεις (Χοντολίδου, 2000: 40). Η μέθοδος 
χρησιμοποιεί το σχέδιο εργασίας (project) και την έρευνα δράσης, με κύριο σκοπό την 
καλλιέργεια του πολιτισμικού κριτικού γραμματισμού των μαθητών/τριών. Κύρια επιδίωξη 
είναι η αναζήτηση, όχι μόνο των επιφανειακών εννοιών του κειμένου αλλά και των 
υπονοουμένων δομών του. Τούτο επιδιώκεται με την μεταμόρφωση της τάξης σε κοινότητα 
γραμματισμού όπου τα γεγονότα γραμματισμού δεν περιλαμβάνουν μόνο τα λογοτεχνικά 
κείμενα αλλά και το πολιτιστικό κεφάλαιο των μαθητών/τριών που εισβάλλει στην σχολική 
αίθουσα. Εκπαιδευτικός και μαθητές/τριες βρίσκονται σε μία διαδικασία συνεχούς 
αλληλεπίδρασης και συνοικοδόμησης της γνώσης ως ισότιμοι συνομιλητές (παιδαγωγική 
σχέση) με διάμεσο επικοινωνίας το λογοτεχνικό κείμενο, το οποίο θεωρείται πολυφωνικό 
(συγκείμενο, παρακείμενο, άλλα βιβλία με το ίδιο θέμα) και πολυτροπικό. Ο εκπαιδευτικός 
εγκαταλείπει το ρόλο της “παραδοσιακής αυθεντίας” (Πασχαλίδης, 2000: 31), ο λόγος και η 
εμπειρία των μαθητών/τριών βρίσκονται στο επίκεντρο της καθημερινής παιδαγωγικής 
πράξης. Τα κείμενα, λογοτεχνικά και μη, είναι σύγχρονα, με σημερινές αναζητήσεις και 
επίκαιρα ερωτήματα, μία λογοτεχνία που μιλάει για τις απορίες, τις ανησυχίες και τις 
εμπειρίες των παιδιών. Η ποιοτική αξιολόγηση που προτείνεται στοχεύει στην παροχή 
κινήτρων και στην ανατροφοδότηση. 

Οι δραστηριότητες οργανώνονται και υλοποιούνται σε σχέδια εργασίας. Δομούνται 
γύρω από ένα σύνολο λογοτεχνικών βιβλίων με κάποιο κοινό σημείο (θέμα, είδος, οπτική 
γωνία, ύφος κ.ά.). Τα κριτήρια επιλογής μιας ενότητας είναι η κοινωνική και η νοητική 
ηλικία των παιδιών, η ψυχολογική και η γλωσσική τους εξέλιξη. Στη διδασκαλία 
χρησιμοποιούνται πλήθος βιβλίων με κοινή θεματική, π.χ. το περιβάλλον, η ποίηση, τα 
κόμικς, και ποικιλία ειδών λόγου, τα οποία διαβάζονται ταυτόχρονα.  

Παράλληλα, το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (Ε.ΚΕ.ΒΙ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, 
Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σχεδίασε και υλοποίησε το Πρόγραμμα: 
“Καινοτόμες δράσεις για την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας” (Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, 2011). 
Στόχος ο ενσυνείδητος αναγνώστης. Πρώτιστη επιδίωξη ήταν η απόλαυση της ανάγνωσης 
και κύρια χαρακτηριστικά: (α) Η ανάγνωση και η προσέγγιση πραγματοποιούνται από τα 
πρωτότυπα λογοτεχνικά βιβλία. (β) Ενθαρρύνεται η επικοινωνία του αναγνώστη με το 
βιβλίο, δηλ. με τον συγγραφέα (πολλαπλές αναγνώσεις κ.ά.). (γ) Η προσέγγιση του κειμένου 
μετά την ανάγνωση, είτε περιλαμβάνει απλές δραστηριότητες είτε σχέδια εργασίες, έχει 
παιγνιώδη μορφή και τα παιδιά την απολαμβάνουν. Αν όχι, η προσέγγιση σταματά στην 
ανάγνωση. (δ) Το λογοτεχνικό κείμενο θεωρείται πολυφωνικό (συγκείμενο, παρακείμενο, 
άλλα βιβλία με το ίδιο θέμα, διακειμενικότητα) και πολυτροπικό.  

Το Πρόγραμμα της Φιλαναγνωσίας περιλάμβανε ποικιλία δράσεων: (α) Οργάνωση 
ημερίδων/ειδικών σεμιναρίων για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των στελεχών 
εκπαίδευσης. (β) Εκτέλεση ενός ευρύτατου προγράμματος γνωριμίας των μαθητών με τους 
δημιουργούς των βιβλίων (πλέον των 3.000 επισκέψεων συγγραφέων και εικονογράφων 
στα σχολεία στα επόμενα 3 χρόνια). (γ) Οικονομική και υλικοτεχνική ενίσχυση για τη 
λειτουργία 100 λεσχών ανάγνωσης σε όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με 
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ταυτόχρονη διοργάνωση επισκέψεων συγγραφέων, κάτω από το σλόγκαν: “Μια λέσχη σε 
κάθε σχολείο”. (δ) Συνομιλία-συνάντηση συγγραφέων και μαθητών με τη χρήση νέων 
τεχνολογιών (skype κ.ά.). Ο συγγραφέας θα φιλοξενείται στα γραφεία του Εθνικού Κέντρου 
Βιβλίου, σε ειδικό “στούντιο”, και με τη χρήση των νέων τεχνολογιών θα έχει τη δυνατότητα 
να μεταφέρεται “διαδικτυακά” μέσω του ιστότοπου του Ε.ΚΕ.ΒΙ. στην τάξη των 
μαθητών/τριών, να συστήνει το έργο του και να συνομιλεί μαζί τους. (ε) Δημιουργία 
ψηφιακών φακέλων για παιδιά και εκπαιδευτικούς γύρω από μεγάλα θέματα της εποχής 
(π.χ. μετανάστευση, ρατσισμός, διαδίκτυο κ.ά.) και ανάρτησή τους στον ιστότοπο. (στ) 
Παραγωγή ψηφιακών ηχογραφημένων ιστοριών και ψηφιοποίηση βιβλίων και ανάρτησή 
τους στον ιστότοπο. (ζ) Διοργάνωση συνεδρίων, τοπικών ημερίδων με σκοπό την 
ενημέρωση της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας, των γονιών και των τοπικών 
κοινωνιών για το Πρόγραμμα και τις δυνατότητες συμμετοχής που προσφέρει. 

Η εφαρμογή του προγράμματος Φιλαναγνωσίας διακόπηκε πριν ολοκληρωθεί, καθώς 
αναίτια το ΕΚΕΒΙ ως οργανισμός καταργήθηκε. Η εφαρμογή του Νέου Πιλοτικού 
Προγράμματος Σπουδών δεν γενικεύτηκε και τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής 
δεν δημοσιοποιήθηκαν. Το 2016, με απόφαση του ΥΠΕΘ καταργούνται τα Δημοτικά 
Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, και ταυτόχρονα, καταργείται  
η μία διδακτική ώρα την εβδομάδα σε όλες τις σχολικές τάξεις η οποία ήταν αφιερωμένη 
στη διδασκαλία της λογοτεχνίας. Το νέο Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων, 
για τη σχολική χρονιά 2016-2017 (Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου 
Δημοτικού Σχολείου, ΦΕΚ, αρ. φύλλου 1324/11-5/2016), δεν περιλαμβάνει ώρα(ες) 
Φιλαναγνωσίας  

 
3. Το περιεχόμενο των Ανθολογίων. Ιδεολογικές και πρακτικές ενστάσεις 
Η συζήτηση γύρω από τα ανθολόγια λογοτεχνικών κειμένων για σχολική χρήση δεν 
επικεντρώνεται τόσο στο περιεχόμενο και στη μορφή τους, όσο στο ζήτημα της 
χρησιμότητάς τους σ’ ένα πρόγραμμα διδασκαλίας της λογοτεχνίας στο σχολείο. Το 
ερώτημα, δηλαδή, που τίθεται δεν είναι, αν υπάρχουν καλά ή λιγότερο καλά ανθολόγια 
αλλά, αν οι μαθητές/τριες στο σχολείο πρέπει να προσεγγίζουν τη λογοτεχνία μέσα από τα 
ανθολόγια. Οι ενστάσεις για την αναγκαιότητά τους θέτουν ιδεολογικά ζητήματα και 
ζητήματα διδακτικής πρακτικής. Τα ζητήματα που τίθενται είναι: (α) Η επιλογή των 
κειμένων-Η αγκύλωση στο λογοτεχνικό κανόνα (β) Η έλλειψη προσαρμοστικότητας και 
ευελιξίας (γ) Η ιδεολογία του αποσπάσματος, και (δ) Η αντίληψη που προωθούν για τη 
λογοτεχνία - Η λογική που αποπνέουν για την εκπαίδευση (Γρόσδος, 2008).  

 
3.1. Η επιλογή των κειμένων - Η αγκύλωση στο λογοτεχνικό κανόνα 
Τα κείμενα που ανθολογούνται αποτελούν μικρό μόνο μέρος του τεράστιου λογοτεχνικού 
πλούτου. Η επιλογή, ανεξαρτήτως κριτηρίων, αποτελεί λογοκριτική διαδικασία γιατί οδηγεί 
σε αποκλεισμούς. Ο αναγνώστης δεν έχει την αίσθηση που αποπνέει η ανάγνωση ενός 
ολόκληρου βιβλίου. Το παιδί δεν έρχεται σε επαφή με το αντικείμενο - βιβλίο. Η 
ανθολόγηση υπακούει στον επίσημο λογοτεχνικό κανόνα.  

 
3.2. Η έλλειψη προσαρμοστικότητας και ευελιξίας 
Το περιεχόμενο των ανθολογίων λειτουργεί ως μία αυστηρά καθορισμένη και 
διαβαθμισμένη “ύλη”, μία ποσότητα κειμένων η οποία πρέπει να διδαχτεί. Οι αναγνωστικές 
επιλογές των παιδιών περιορίζονται σ’ ένα μικρό σώμα κειμένων και δεν σχετίζονται με τις 
εμπειρίες τους. Ο δάσκαλος/α και οι μαθητές/τριες δεν αναπτύσσουν δεξιότητες 
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αναζήτησης βιβλίων. Η ύπαρξη του ανθολογίου λειτουργεί ως άλλοθι για την ανυπαρξία 
σχολικών βιβλιοθηκών.    

 
3.3. Η ιδεολογία του αποσπάσματος 
Το απόσπασμα είναι ένα “άλλο” κείμενο, διαφορετικό, που δεν εκφράζει σχεδόν ποτέ το 
λογοτεχνικό έργο. Η ανάγνωση του αποσπάσματος δεν οδηγεί στην κριτική προσέγγιση του 
κειμένου. Η ιδεολογία του αποσπάσματος είναι αυτή του ανθολόγου και δεν ταυτίζεται με 
την ιδεολογία του κειμένου. Η απλοποίηση της πλοκής και η γλωσσική εξομάλυνση 
δημιουργούν προβλήματα κατανόησης στα παιδιά γιατί το κείμενο στερείται την εσωτερική 
του συνοχή.  

 
3.4. Η αντίληψη που προωθούν για τη λογοτεχνία - Η λογική που αποπνέουν για την 
εκπαίδευση 
Τα παιδιά συνδέουν το λογοτεχνικό κείμενο με το σχολικό βιβλίο και τη σχολική 
καθημερινότητα. Η απόλαυση της ανάγνωσης μετατρέπεται άσκηση. Οι ερωτήσεις-
δραστηριότητες διατυπώνουν την ερμηνεία ή κατευθύνουν την ερμηνεία με σαφή πρόθεση 
ιδεολογικής ποδηγέτησης. Στην πλειοψηφία τους είναι φορμαλιστικές, ρητορικές και 
κοινωνικο-ιστορικές και λιγότερο επικοινωνιακές δραστηριότητες, στις οποίες το ζητούμενο 
θα ήταν οι προσωπικές αντιδράσεις και τα συναισθήματα του παιδιού-αναγνώστη. Το 
παιδί-αναγνώστης επικεντρώνεται στο τι θα αποκομίσει από την ανάγνωση (efferent 
reading) και δεν αναπτύσσει μία προσωπική σχέση συνεχούς αλληλεπίδρασης με το 
κείμενο, μέσα στην οποία θα δημιουργήσει σημασίες και έννοιες (aesthetic reading).    

Συμπερασματικά, και ως εκ των ανωτέρω, τα ανθολόγια από το 1974 και εντεύθεν 
εμφανίζουν όλες τις εγγενείς αδυναμίες των ανθολογίων λογοτεχνικών κειμένων. 
Στερούνται προσαρμοστικότητας και ευελιξίας. Η επιλεκτική λογική τους περιορίζει τις 
δυνατότητες επιλογής των παιδιών-αναγνωστών, στερώντας τους τον πλούτο των 
λογοτεχνικών έργων. Η επιλογή των κειμένων αποτελεί προϊόν συμβιβασμού ανάμεσα στις 
ιδεολογικές, αισθητικές και παιδαγωγικές αντιλήψεις των ανθολόγων και της 
αυτολογοκρισίας από τη μία πλευρά και των οριοθετήσεων του Προγράμματος Σπουδών 
από την άλλη. Τα αποσπάσματα αποτελούν ιδεολογικές κατασκευές των ανθολόγων πλέον, 
και όχι των συγγραφέων, και τα αφηγηματικά στοιχεία του κειμένου δεν υπάρχουν 
ολοκληρωμένα. Η επιλογή των κειμένων υπακούει στον λογοτεχνικό κανόνα.  
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Περίληψη 
Η εργασία αυτή παρουσιάζει ένα σχολικό πρόγραμμα το οποίο πραγματοποιήθηκε το 
σχολικό έτος 2014-2015 στα πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης της Στ’ τάξης του δημοτικού. Το 
πρόγραμμα διήρκεσε περίπου 5 μήνες (25 διδακτικές ώρες). Στο πλαίσιο του 
προγράμματος, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να μάθουν να εκφράζουν την γνώμη τους με 
σαφήνεια και αμεσότητα και να χρησιμοποιούν επιχειρήματα για να πείσουν τον 
συνομιλητή τους.  Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι μαθητές κατάφεραν να 
αναπτύξουν τον προφορικό τους λόγο, κλήθηκαν να βρουν λύσεις σε προβληματικές 
καταστάσεις, να διαβάσουν κείμενα με διαφορετικό ύφος και χρώμα στη φωνή τους, να 
αναλάβουν ρόλους και να διηγηθούν δικές τους ιστορίες. Λίγο πριν το τέλος του 
προγράμματος οι μαθητές ήταν σε θέση να αναπτύξουν, με διαφορετικούς τρόπους, τα 
επιχειρήματά τους, να εκφράζουν την αντίθεσή τους σε κάποια άποψη και να αντικρούουν 
τα επιχειρήματα του συνομιλητή τους.  Επιπλέον, οι μαθητές απέκτησαν μεγαλύτερη 
αυτοπεποίθηση μέσω της συνεχούς έκθεσής τους στο κοινό, έμαθαν να συνεργάζονται, να 
συνειδητοποιούν τη σημασία της έρευνας και της ενημέρωσης, να αναπτύσσουν 
αφαιρετική και συνθετική ικανότητα, να καλλιεργούν αναγνωστικές δεξιότητες. Επίσης, 
εξοικειώθηκαν με τεχνικές επιχειρηματολογίας και με την παραγωγή πολλών, καλών και 
πρωτότυπων ιδεών. 
Το πρόγραμμα «Ρητορική και Αντιλογία» ολοκληρώθηκε με μια διαδικασία αγώνων 
ρητορικής οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν ενώπιον κοινού και κριτικής επιτροπής, 
απαρτιζόμενη από εκπαιδευτικούς. Στους αγώνες ρητορικής (debate), οι μαθητές ήταν 
χωρισμένοι σε ομάδες και, σε ορισμένο χρόνο, έπρεπε να τοποθετηθούν εναλλάξ σε 
συγκεκριμένα θέματα που τους δίνονταν από την κριτική επιτροπή. Νικήτρια ομάδα 
αναδείχθηκε εκείνη που εξέφρασε με πληρέστερο τρόπο τις απόψεις της, αντικρούοντας 
ταυτόχρονα και τα αντεπιχειρήματα των αντίπαλων ομάδων. 
 
Λέξεις-κλειδιά: εκπαίδευση, Ελλάδα, ρητορική, αντιλογία, επιχειρηματολογία 

  
1. Εισαγωγή 
Σε μια εποχή όπου κυρίαρχη θέση καταλαμβάνει η τεχνολογία, τόσο οι γραπτές όσο και οι 
προφορικές συνομιλίες των μαθητών οδηγούνται σε στείρες ανταλλαγές απόψεων και 
επιχειρημάτων οι οποίες περιλαμβάνουν ποικίλα λάθη ορθογραφικά, συντακτικά και 

mailto:g_stefanidis@hotmail.com
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περιεχομένου με αποτέλεσμα οι διαφωνίες που δημιουργούνται να μένουν άκαρπες. 
Επιπρόσθετα, η σχολική καθημερινότητα, σε συνδυασμό με το μεγάλο εύρος της διδακτέας 
ύλης του δημοτικού σχολείου, δεν αφήνει χρονικό περιθώριο στον εκπαιδευτικό να 
αναπτύξει τον προφορικό λόγο στους μαθητές ώστε να εκφράσουν τις απόψεις τους 
επιχειρηματολογώντας ορθά. 

Σύμφωνα με ορισμούς, το επιχείρημα συνδέεται με τη διαλογιστική σκέψη τόσο ως 
προϊόν όσο και ως διαδικασία και αποτελεί αναπόσπαστο συστατικό κοινωνικογλωσσικών 
ανταλλαγών (Gilbert, 1979; O’Keefe,1992; Mason & Scirica,2006). 

Ο επιχειρηματολογικός λόγος δομείται ως αποτέλεσμα της διαφωνίας σε κάποιο ζήτημα. 
Προϋποθέτει την υποστήριξη μιας άποψης καθώς και της αιτιολόγησης αυτής με 
κατάλληλα επιχειρήματα (Εγγλέζου, 2015). 

Η δημιουργία της ρητορικής συναντάται τον 5ο αιώνα π.Χ. και αποτελεί μία 
«ανακάλυψη» της δημοκρατίας στην αρχαία Αθήνα η οποία έχει ως σκοπό τη διαμόρφωση 
των απόψεων του λαού διαμέσου της ανάπτυξης της φυσικής ευγλωττίας.  

Πρώτοι δάσκαλοι της ρητορικής υπήρξαν οι Σοφιστές οι οποίοι περιπλανώμενοι 
παρέδιδαν «επί αμοιβή» μαθήματα επιχειρηματολογίας. Στη συνέχεια ο Αριστοτέλης θα 
χαρακτηρίσει τη ρητορική (Ρητορική Α’, 1355b, 25: 54) ως την ικανότητα οξυδερκούς 
ανεύρεσης επιχειρημάτων για οποιαδήποτε θέμα, εφόσον αυτό θεωρηθεί πιστευτό από 
τους ακροατές. 

Επιτακτική ανάγκη αποτελεί η εκπαίδευση των μαθητών στην τέχνη της ρητορικής, η 
οποία θα τους εμπλουτίσει με πολυάριθμες τεχνικές και δεξιότητες επιχειρηματολογίας 
απαραίτητες για τις απαιτήσεις του 21ου αιώνα. 

Σύμφωνα με το παραπάνω συμπέρασμα δημιουργήθηκε ένα πρόγραμμα με τίτλο 
«Ρητορική και Αντιλογία» από τη Δρ. Φωτεινή Εγγλέζου, το οποίο εφαρμόστηκε στο 
Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο «Δελασάλ» από τους εκπαιδευτικούς τους σχολείου με 
αποδέκτες τους μαθητές ώστε να μπορέσουν να γνωρίσουν τη τέχνη της ρητορικής και των 
επιχειρημάτων. 
 
2. Δομή Εργασίας  
Το πρόγραμμα χωρίζεται σε τέσσερις διαφορετικές ενότητες. Tα παιχνίδια γνωριμίας με το 
ακροατήριο, τα παιχνίδια εκφραστικής ανάγνωσης, τα παιχνίδια αυθόρμητου λόγου και τα 
παιχνίδια επιχειρηματολογίας.  

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της ρητορικής πρωταρχικό μέλημα είναι η διαδικασία 
γνωριμίας τόσο του εκπαιδευτικού με τους εκπαιδευόμενους όσο και μεταξύ των 
εκπαιδευόμενων. Σε αυτό το πλαίσιο, ξεκινά η διαδικασία με τα παιχνίδια γνωριμίας. 

Τα παιχνίδια εκφραστικής ανάγνωσης έχουν ως κύριο στόχο τη σωστή άρθρωση και τον 
χρωματισμό της φωνής των μαθητών, άλλωστε η απόδοση των νοημάτων είναι πολύ 
σημαντική. Τα παιχνίδια αυθόρμητου λόγου έχουν ως κύριο στόχο την παραγωγή λόγου 
από τους μαθητές. Γνωρίζουμε όλοι πως οι μαθητές αυτών των ηλικιών δυσκολεύονται 
πάρα πολύ στην παραγωγή λόγου είτε αυτός είναι προφορικός (εξέταση στο μάθημα της 
ημέρας) είτε αυτός είναι γραπτός (έκθεση). Η τέταρτη και τελευταία ενότητα, τα παιχνίδια 
επιχειρηματολογίας, έχουν ως στόχο την τοποθέτηση των μαθητών σε διάφορα θέματα με 
ταυτόχρονη αιτιολόγηση των απαντήσεων τους. Σε αυτή την ενότητα είναι πάρα πολύ 
σημαντική η αιτιολόγηση των απόψεων των μαθητών. Οι λόγοι που θα δίνονται για να 
στηρίξουν την άποψή τους θα πρέπει να είναι λογικοί, επαρκείς και να βγάζουν κάποιο 
νόημα. 
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Αυτό έκαναν άλλωστε και οι ρήτορες. Χρησιμοποιούσαν τη λογική, τις λέξεις και τα 
συναισθήματα, για να παρουσιάσουν στο ακροατήριο το ήθος τους, το ποιοι ήταν και το τι 
πίστευαν. 
 
2.1 Παιχνίδια γνωριμίας 
2.1.1 Ακροστιχίδα του ονόματος 
Με τα αρχικά γράμματα του ονόματός του ο κάθε μαθητής φτιάχνει μια ενδιαφέρουσα 
ακροστιχίδα για το άτομό του. Πρέπει να χρησιμοποιήσει λέξεις, εκφράσεις ή προτάσεις, 
που φανερώνουν κάτι γι αυτόν (προτερήματα, ελαττώματα, προτιμήσεις, αγαπημένες 
ασχολίες κ.ά.). Για παράδειγμα: 
Φ ιλία γιατί είναι η αγαπημένη μου λέξη. 
Ω ρα γιατί μου αρέσει να περνάω τις καλύτερες ώρες μου αργά. 
Τ έλος γιατί με βοηθάει να βάζω όρια. 
Η λιος γιατί ο ήλιος έχει φως και το φως νικάει το σκοτάδι. 
Σ υνεργασία γιατί θέλω να συνεργάζομαι με όλους. 
 
2.1.2 «Αν ήμουν ένα γράμμα της αλφαβήτας»   
Κάθε γράμμα της αλφαβήτας ανοίγει την πόρτα σε μια σειρά λέξεων που είναι σημαντικές, 
καθώς δηλώνουν έννοιες, ιδέες, συναισθήματα, ενέργειες που  εκφράζουν τον καθένα. Για 
παράδειγμα: Aν ήμουν ένα γράμμα της αλφαβήτας, θα ήθελα να είμαι το Α, γιατί η Αγάπη 
είναι ένα πολύτιμο δώρο που μας ομορφαίνει τη ζωή. 
 
2.1.3 Παιχνίδι συναισθημάτων 
Οι μαθητές  πρέπει να αναγνωρίσουν  τα συναισθήματά τους και να τα εκφράζουν με 
θάρρος, να εξηγούν πού οφείλονται, αλλά δεν ελέγχονται από αυτά. Για παράδειγμα: 
Φοβάμαι όταν ακούω δυνατές φωνές, γιατί αισθάνομαι ότι κάτι έκανα λάθος και κάποιος 
με μαλώνει γι’ αυτό. Το ίδιο μπορούν να κάνουν και με άλλα συναισθήματα όπως τη χαρά, 
τη λύπη, την απογοήτευση, τον θυμό, την έκπληξη, τη δυσαρέσκεια κ.α. 
 
2.2 Παιχνίδια εκφραστικής ανάγνωσης 
2.2.1 «Πώς θα διαβάσεις;» 
Σε προτάσεις στις οποίες διαφοροποιείται κάθε φορά η υπογραμμισμένη λέξη ή 
χρησιμοποιούνται ποικίλα σημεία στίξης, ο μαθητής προσπαθεί να διαβάσει 
καθοδηγούμενος από τις εκάστοτε αλλαγές ώστε να αποδώσει ανάλογα την πρόταση. Στο 
συγκεκριμένο παιχνίδι κριτές μπορεί να είναι είτε μαθητές οι οποίοι δε συμμετέχουν στη 
διαδικασία είτε ο δάσκαλος. Ο μαθητής με την καλύτερη ανάγνωση κερδίζει. 
 
2.2.2 Διαφοροποιημένη ανάγνωση 
Δίνεται στους μαθητές παράγραφος, στην οποία καλούνται να κάνουν ανάγνωση κάθε 
φορά χρησιμοποιώντας διαφορετικό εκφραστικό ύφος. Ο μαθητής αναλαμβάνει να 
διαβάσει το κείμενο σύμφωνα με το ζητούμενο ύφος και οι ακροατές κάνουν προσπάθειες 
να αναγνωρίσουν το εκάστοτε είδος που έχει επιλεγεί από το μαθητή. Υπάρχει δυνατότητα 
η ίδια παράγραφος να διαβαστεί με ποικίλα ύφη. 
 
2.2.3 Έμφαση σε νοήματα 
Οι μαθητές κάνουν ανάγνωση ποιημάτων, στα οποία έχουν επιλεγεί συγκεκριμένες λέξεις 
από τον εκπαιδευτικό, ώστε να τονιστούν. Οι ίδιοι οι μαθητές καταλαμβάνουν τη θέση των 
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κριτών επιλέγοντας ως νικητή τον μαθητή που θα απαγγείλει το ποίημα πιο ορθά. 
Επιπρόσθετη δραστηριότητα του συγκεκριμένου παιχνιδιού αποτελεί η παραγωγή 
ποιήματος και επιλογή των λέξεων που θα τονιστούν από τους ίδιους τους μαθητές, 
συνδυάζοντας με αυτό τον τρόπο και την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. 
 
2.3 Παιχνίδια αυθόρμητου λόγου 
2.3.1 «Ας φτιάξουμε ιστορίες» 
Οι μαθητές αναλαμβάνουν το ρόλο των μικρών δημοσιογράφων και δημιουργούν  μια 
ιστορία απαντώντας η οποία απαντά σε συγκεκριμένες ερωτήσεις (που; πότε; ποιος; τι; 
γιατί; πώς;).Έτσι οι μαθητές θα έχουν φτιάξει μια ιστορία ή ένα άρθρο, το οποίο θα μπορεί 
να δημοσιευθεί και στην εφημερίδα του σχολείου.  
 
2.3.2 «Το σακούλι με τις ιστορίες» 
Κυρίαρχο στοιχείο του παιχνιδιού αποτελεί ένα σακούλι. Μέσα στο σακούλι έχουμε βάλει 
διάφορα αντικείμενα. Ο μαθητής διαλέγει ένα αντικείμενο  στην τύχη και λέει μια ιστορία 
σχετικά με αυτό το αντικείμενο. Το παιχνίδι χωρίζεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη, οι 
μαθητές φαντάζονται ότι είναι το ίδιο αντικείμενο και το κάνουν να μιλάει και στη δεύτερη 
φαντάζονται μία εμπειρία που έχουν ζήσει οι ίδιοι με αυτό. Το παιχνίδι αυτό μπορεί να 
γίνει και με εικόνες αντί με  αντικείμενα. 

Ένα ακόμα παιχνίδι είναι αυτό της ιστορία της τυφλόμυγας. Σε παραλλαγή του 
προηγούμενου παιχνιδιού, ως τυφλόμυγα, οι μαθητές διαλέγουν μέσα από το σακούλι ή 
από τον χώρο που βρίσκονται ένα αντικείμενο έχοντας όμως δεμένα τα μάτια. Μόνο με την 
αφή θα προσπαθήσουν να φανταστούν ποιο είναι το αντικείμενο. Έπειτα θα κάνουν το ίδιο 
που έκαναν και στο προηγούμενο παιχνίδι. 

Ένα επιπλέον παιχνίδι είναι «Το κουτί με τις εικόνες». Εδώ οι μαθητές διαλέγουν μέσα 
από ένα κουτί μια εικόνα και μιλάνε σχετικά με το εικονιζόμενο θέμα. Προσοχή όμως, δεν 
θα πρέπει να μιλήσουν μόνο γι αυτό που βλέπουν αλλά και για τα συναισθήματα και τις 
σκέψεις που τους προκαλεί αυτή η εικόνα. 
 
2.3.3 «Η αρχή μιας ιστορίας» 
Δίνονται προτάσεις στους μαθητές με τις οποίες ξεκινάει μια ιστορία και θα πρέπει να τη 
συνεχίσουν. Αυτό το παιχνίδι μπορεί να ονομαστεί και «Το τέλος μιας ιστορίας» αν αντί για 
την αρχή δώσουμε στους μαθητές το τέλος της ιστορίας.  
 
2.3.4 «Η γυάλα με τις λέξεις» 
Μέσα σε μια γυάλα ο εκπαιδευτικός τοποθετεί απλές, καθημερινές λέξεις γραμμένες σε 
χρωματιστά χαρτιά. Οι μαθητές διαλέγουν ένα από αυτά και προσπαθούν να συνδέσουν τη 
λέξη με κάποιες σκέψεις τους ή συναισθήματα. Μία παραλλαγή αυτού του παιχνιδιού είναι 
«Η γυάλα των αριθμών». Μέσα στη γυάλα βάζουμε κάποιους αριθμούς όπως ημερομηνίες, 
χρήματα, τηλέφωνα, αριθμοί κυκλοφορίας αυτοκινήτων κ.ά. Οι μαθητές διαλέγουν κάποιον 
από τους αριθμούς και αφηγούνται μία ιστορία στους συμμαθητές τους. 
 
2.3.5 «Τι θα συνέβαινε αν» 
Μια τεχνική που θα βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν τη σκέψη και τον λόγο τους 
είναι η τεχνική ΑΘΕ, δηλαδή να σκεφτούν κάτι αρνητικό, κάτι θετικό και κάτι ενδιαφέρον 
για κάθε περίπτωση. Τα θέματα ξεκινάνε πάντα με τη φράση «Τι θα συνέβαινε αν» και οι 
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μαθητές καλούνται να βρουν κάτι αρνητικό, κάτι θετικό και κάτι ενδιαφέρον για το 
συγκεκριμένο θέμα. 
 
2.3.6 Ορισμοί 
Ο εκπαιδευτικός δίνει στους μαθητές μία λέξη και αυτοί πρέπει να αποδώσουν τη σημασία 
της ακολουθώντας τρία βήματα. Αρχικά, βάζουν τη λέξη στην «οικογένεια» με την οποία 
μοιράζεται παρόμοια χαρακτηριστικά. Έπειτα, βρίσκουν τη διαφορά αυτής της λέξης από 
άλλες που ανήκουν στην ίδια οικογένεια. Τέλος, μιλούν για τις ιδιότητες της λέξης της 
οποίας θέλουν να δώσουν τον ορισμό (υλικό, σχήμα, σκοπό).  
 
2.4 Παιχνίδια επιχειρηματολογίας 
Κύριος στόχος της ενότητας είναι οι μαθητές να μάθουν την έννοια της διαπραγμάτευσης, 
να μπορέσουν να εξασκηθούν στις μεθόδους και τις στρατηγικές πειθούς και τέλος να 
καταφέρουν να στηρίξουν τις απόψεις τους με λογικά και επαρκή επιχειρήματα.  
 
2.4.1 Η παρομοίωση του τρένου 
Στην εισαγωγή της ενότητας, γίνεται θεωρητική αναφορά στην έννοια του επιχειρήματος 
και του αντεπιχειρήματος καθώς επίσης και στην έννοια της λογικής ανασκευής ενός 
επιχειρήματος. Η παρομοίωση του επιχειρήματος με την εικόνα ενός τρένου, βοηθάει τους 
μαθητές να μπορέσουν κατανοήσουν αυτές τις έννοιες.  

Σύμφωνα με αύτη την παρομοίωση, η βασική θέση, η κύρια δηλαδή άποψη, 
παρομοιάζεται με τη μηχανή ενός τρένου και ο λόγος που τη στηρίζει σαν το βαγόνι που 
είναι δεμένο στη μηχανή. Για να ταξιδέψει ένα τρένο χρειάζεται ράγες. Το ίδιο ισχύει για τα 
επιχειρήματα. Για να είναι «δυνατά» θα πρέπει να στηρίζονται σε καλούς συλλογισμούς, σε 
παραδείγματα, μαρτυρίες, στατιστικές και άλλα, δηλαδή σε αποδείξεις. 
 
2.4.2 «Αναγνώρισε τα επιχειρήματα» 
Οι εισαγωγικές δραστηριότητες της τέταρτης ενότητας αφορούν στην προσπάθεια εύρεσης, 
κατανόησης και τέλος αξιολόγησης των επιχειρημάτων σε αποσπάσματα κειμένων που 
δίνονται στους μαθητές. Σε αυτά τα αποσπάσματα, οι μαθητές καλούνται να αναγνωρίσουν 
το κύριο επιχείρημα - θέση - άποψη (μηχανή τρένου), τους συλλογισμούς που στηρίζουν το 
επιχείρημα αυτό και τέλος τις αποδείξεις (ράγες τρένου). 
 
2.4.3 «Το κουτί των επιχειρημάτων» 
Στη συνέχεια των δραστηριοτήτων, γίνεται μια γνωριμία των μαθητών με την απλή μορφή 
των επιχειρημάτων. Οι μαθητές καλούνται, σε δεδομένα θέματα, να εκφράσουν την άποψη 
τους, θετική ή αρνητική και να την στηρίξουν με ένα λογικό επιχείρημα. Τα θέματα πάνω 
στα οποια καλούνται οι μαθητές να εκφράσουν την άποψή τους αντλούνται από το «κουτί 
των επιχειρημάτων» κατά τρόπο τυχαίο.  

Σε μια παραλλαγή αυτή της δραστηριότητας, οι μαθητές (προ)καλούνται να βρουν και 
την αντίθετη άποψη σε κάθε θέμα, στηρίζοντάς την αντίστοιχα με ένα επιχείρημα.  
 
2.4.4 «Η ανακριτική καρέκλα» 
Μια δραστηριότητα που παρωθεί τους μαθητές στην εύρεση επιχειρημάτων σε γρήγορο 
μάλιστα χρόνο είναι το παιχνίδι της ανακριτικής καρέκλας. Ένας μαθητής κάθεται σε μια 
καρέκλα. Ένας συμμαθητής του περιφέρεται γύρω του ως ανακριτής και ρωτάει 
συνεχόμενα «γιατί» αφού ακούσει την αρχική άποψη του μαθητή. Το παιχνίδι σταματά 
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όταν δεν μπορεί να απαντήσει πια και να υποστηρίξει την άποψή του με τον κατάλληλο 
λόγο/αιτία. (Το παιχνίδι αυτό αποτελεί τεχνική θεάτρου που χρησιμοποιείται από τους 
εκπαιδευτές της Ένωσης για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση για την 
εξοικείωση των μαθητών με την παραγωγή απλής μορφής επιχειρημάτων.) 
 
2.4.5 Κάνοντας σύγκριση 
Μια άλλη δραστηριότητα που ενισχύει τη δυνατότητα εύρεσης επιχειρημάτων από τους 
μαθητές είναι τα παιχνίδια σύγκρισης. Σε αυτή τη δραστηριότητα, δίνεται μια θέση και 
πρέπει οι μαθητές να την υποστηρίξουν χρησιμοποιώντας επιχειρήματα ομοιότητας, 
αναλογίας ή αντίθεσης. Οι μαθητές πρέπει να χρησιμοποιήσουν ως εργαλεία τους τις λέξεις 
«όπως... έτσι, αντίστοιχα, αντίθετα». 
 
2.4.6 «Σκυταλοδρομία Επιχειρημάτων» 
Όσο οι μαθητές εξοικειώνονται με τις έννοιες θέση - άποψη - επιχείρημα, ο βαθμός 
δυσκολίας των δραστηριοτήτων αυξάνεται. Έτσι, στην επόμενη δραστηριότητα που έχει 
τίτλο «Σκυταλοδρομία Επιχειρημάτων» οι μαθητές χωρίζονται σε τετραμελείς ομάδες. Κάθε 
ομάδα οφείλει να υποστηρίξει με διαφορετικά επιχειρήματα τα θέματα που ανακοινώνει ο 
δάσκαλος. Κάθε μαθητής της ομάδας παίρνει τη σκυτάλη, ανακοινώνει το επιχείρημά του 
στην τάξη και στη συνέχεια παραδίδει τη σκυτάλη στον επόμενο παίχτη, ο οποίος οφείλει 
να συνδέσει με την κατάλληλη συνδετική λέξη το επιχείρημά του με το προηγούμενο και να 
χρησιμοποιήσει διαφορετικό επιχείρημα. Νικήτρια ανακηρύσσεται η ομάδα που θα 
χρησιμοποιήσει περισσότερους τύπους επιχειρημάτων. 
 
2.4.7 Υπόδυση ρόλων 
Μια ομάδα δραστηριοτήτων που ιδιαίτερα κεντρίζει το ενδιαφέρον των μαθητών είναι η 
εξής: τα επιχειρήματα στις διαφημίσεις, τα επιχειρήματα στον πολιτικό λόγο, τα 
επιχειρήματα στην αρχαία Αθήνα. Σε αυτή την ομάδα δραστηριοτήτων, οι μαθητές 
καλούνται να υποδυθούν ρόλους και να εκφράσουν θέσεις και επιχειρήματα.  
 
2.4.7.1 Επιχειρήματα για διαφημίσεις 
Στην πρώτη περίπτωση, οι μαθητές χρησιμοποιούν διαφορετικών ειδών επιχειρήματα 
προκειμένου να φτιάξουν διαφημίσεις και να πουλήσουν τα δικά τους φανταστικά 
προϊόντα.  
 
2.4.7.2 «Εκλογές των ζώων» 
Στη δεύτερη περίπτωση, οι μαθητές υποδύονται ρόλους ζώων (λιοντάρι, μαϊμού, ελάφι, 
λύκο, αετό, σκαντζόχοιρο, χελώνα κ.ά.) και συμμετέχουν στις «Εκλογές των Ζώων». Το κάθε 
υποψήφιο ζώο υποστηρίζει με επιχειρήματα τους λόγους για τους οποίους βάζει 
υποψηφιότητα για «πρωθυπουργός» του δάσους.  
 
2.4.7.3 «Τις αγορεύειν βούλεται;» 
Στην τρίτη περίπτωση, οι μαθητές μεταφέρονται στην αρχαία Αθήνα, στην Εκκλησία του 
Δήμου. Ένας μαθητής υποδύεται τον κήρυκα ο οποίος παρουσιάζει τα θέματα προς 
συζήτηση. Τέσσερις μαθητές εκθέτουν την άποψή τους για το κάθε θέμα μπροστά στην 
αγορά των πολιτών και υποστηρίζει την άποψή του με τα κατάλληλα επιχειρήματα.  
 
2.4.8 «Οι δύο όψεις του νομίσματος» 
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Μια βασική δραστηριότητα που βοηθάει στον προσδιορισμό της έννοιας αντεπιχείρημα 
είναι η εξής: Δίνεται ένα αμφιλεγόμενο θέμα. Ο πρώτος μαθητής εκφράζει την άποψή του 
για το θέμα και δίνει το σχετικό επιχείρημα. Στη συνέχεια, κάθε μαθητής, αφού πει 
«σέβομαι την άποψή σου, αλλά…» εκφράζει τη διαφωνία του με τον προηγούμενο ομιλητή 
και δίνει ένα υποστηρικτικό επιχείρημα της προτεινόμενης - αντίθετης άποψής του.   
 
2.4.9 «Η κολοκυθιά των επιχειρημάτων» 
Μια παρόμοια δραστηριότητα είναι η παραλλαγή του παραδοσιακού παιχνιδιού της 
«κολοκυθιάς». Τα παιδιά σχηματίζουν ανά 6 κύκλους. Kάθε παιδί παίρνει από μία κάρτα 
που δείχνει ένα επάγγελμα και βρίσκει, αρχικά, ένα αντεπιχείρημα που μειώνει την αξία 
του επαγγέλματος του προλαλήσαντα και στη συνέχεια ένα επιχείρημα το οποίο στηρίζει 
την αξία του δικού του επαγγέλματος, όπως εμφανίζεται στην κάρτα που διάλεξε τυχαία. 
Στο τέλος του κύκλου, οι υπόλοιποι μαθητές - ακροατές ψηφίζουν ποιος υποστήριξε 
καλύτερα την άποψή του και αντέκρουσε δυναμικότερα το επιχείρημα του προηγούμενου 
παίχτη. 
 
2.4.10 «Τα 6 σκεπτόμενα καπέλα του De Bono» 
Ένα παιχνίδι υποστηρικτικό στην αναπτύξη της σκέψης, των επιχειρημάτων και βοηθάει 
στην πολύπλευρη εξέταση ενός θέματος από πολλές πλευρές είναι «τα 6 σκεπτόμενα 
καπέλα του De Bono». Το χρώμα κάθε καπέλου προσανατολίζει τη σκέψη του μαθητή σε 
μια ορισμένη κατεύθυνση.  

Το μπλε καπέλο είναι ο συντονιστής του παιχνιδιού. Ενημερώνει το ακροατήριο για το 
θέμα που θα εξεταστεί, δίνει τον λόγο στα υπόλοιπα καπέλα, μπορεί να τους κάνει 
ερωτήσεις και, αφού τα ακούσει προσεκτικά, βγάζει το τελικό συμπέρασμα για το θέμα 
επιλέγοντας στοιχεία που αναφέρθηκαν από το κάθε καπέλο στον βαθμό που το ίδιο 
πιστεύει ότι είναι σκόπιμο. 

Το άσπρο καπέλο παρουσιάζει γνωστές και απαραίτητες πληροφορίες, στοιχεία και 
γεγονότα σχετικά με το θέμα. Είναι ουδέτερο και αντικειμενικό.  

Όποιος φορά τo κόκκινο καπέλο εκφράζει τα συναισθήματα που του γεννά το θέμα. Τα 
συναισθήματα μπορεί να είναι περισσότερα από ένα και να μεταβάλλονται.  

Το μαύρο καπέλο αξιολογεί τους κινδύνους, τα προβλήματα, τις δυσκολίες που 
κρύβονται σε κάθε θέμα που εξετάζεται. Τονίζει τα ρίσκα ή τις αδυναμίες μιας πρότασης. 
Δίνει λογικές αιτίες στο ‘γιατί’ κάτι δεν θα πετύχει. 

Το κίτρινο καπέλο είναι το αντίθετο του μαύρου. Χρησιμοποιεί τη λογική, αλλά για να 
βρει τα πλεονεκτήματα και τα θετικά σημεία κάθε θέματος.  Είναι το πιο αισιόδοξο καπέλο. 
Δείχνει γιατί κάτι θα πετύχει και θα ωφελήσει.  

Το πράσινο καπέλο είναι το καπέλο των δημιουργικών λύσεων. Δίνει εναλλακτικές 
προτάσεις και λύσεις σε κάθε αρνητική ιδέα του μαύρου καπέλου, επινοεί νέες ιδέες, 
παρουσιάζει νέες πιθανότητες. Δεν φοβάται τις αλλαγές και τις προκλήσεις. Είναι το καπέλο 
της εξέλιξης. Ξέρει ότι κάθε πρόβλημα έχει τη λύση του. 
 
2.4.11 «Τένις επιχειρημάτων» 
Στο κυρίως μέρος των παιχνιδιών επιχειρηματολογίας, οι μαθητές καλούνται να ασκηθούν 
στην έννοια της αντιλογίας, με τελικό σκοπό τη διεξαγωγή ρητορικών αγώνων (debate). 

Μια δραστηριότητα που προετοιμάζει τους μαθητές για τους ρητορικούς αγώνες είναι ο 
«αγώνας τέννις επιχειρημάτων». Σε αυτό το παιχνίδι, έξι παίκτες χωρίζονται σε δύο ομάδες 
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και κάθονται  αντικριστά. Προετοιμάζονται για ένα συγκεκριμένο θέμα, βρίσκοντας από ένα 
επιχείρημα, υποστηρικτικό της θέσης του, ο καθένας.   
Κίνηση 1η: Σερβίς. Ο πρώτος παίκτης της ομάδας Α υποστηρίζει το θέμα με έναν 
λόγο/επιχείρημα:  
Κίνηση 2η: Αντίκρουση μπαλιάς.  Καταρχάς, πιάνει την μπαλιά-επιχείρημα. Μετά εφαρμόζει 
την τακτική της ανασκευής των 4 βημάτων:  
1ο βήμα. Άρνηση. Αρνείται την αντίθετη άποψη.  
2ο βήμα. Χτυπά τον συλλογισμό του προηγούμενου παίκτη, δηλαδή τον λόγο που στηρίζει 
την άποψή του. 
3ο βήμα: Δίνει εξήγηση και αποδείξεις.  
4ο βήμα: Καταλήγει σε ένα δικαιολογημένο συμπέρασμα και στη συνέχεια, παρουσιάζει 
ένα υποστηρικτικό επιχείρημα της θέσης της ομάδας του. 
Οι υπόλοιποι παίκτες συνεχίζουν με την ίδια τακτική τις αντικρούσεις. Κάθε παίκτης 
κερδίζει για κάθε σωστή κίνηση από έναν πόντο. Ο δάσκαλος κάνει τον διαιτητή, 
βαθμολογεί τον κάθε παίκτη. Στο τέλος, όποια ομάδα κερδίσει τους περισσότερους πόντους 
είναι η νικήτρια.  
 
2.4.12 «Η αντιλογία των τεσσάρων γωνιών» 
Μια άλλη δραστηριότητα προετοιμασίας για τους ρητορικούς αγώνες είναι «η αντιλογία 
των τεσσάρων γωνιών». Ο δάσκαλος ετοιμάζει τέσσερα διαφορετικού χρώματος 
χρωματιστά χαρτόνια τα οποία τοποθετεί στις τέσσερις γωνίες της τάξης. Πάνω στα 
χαρτόνια είναι γραμμένα:  

Συμφωνώ  
Συμφωνώ απόλυτα  
Διαφωνώ  
Διαφωνώ απόλυτα  
Ανακοινώνεται το θέμα. Ένας μαθητής καλείται να πει την τοποθέτησή του σχετικά με το 

θέμα και να πάει στην αντίστοιχη γωνία. Στη συνέχεια, δίνεται χρόνος 1-2 λεπτά, ώστε οι 
υπόλοιποι μαθητές να γράψουν σε ένα χαρτί τον λόγο για τον οποίο συμφωνούν, 
διαφωνούν, συμφωνούν απόλυτα ή διαφωνούν απόλυτα με τον προλαλήσαντα σχετικά με 
το θέμα.  
1ος ΓΥΡΟΣ: O καθένας παρουσιάζει στην τάξη το επιχείρημά του και σύμφωνα με αυτό 
πηγαίνει στην αντίστοιχη γωνία. Όταν ολοκληρωθεί η παρουσίαση όλων των 
επιχειρημάτων, οι μαθητές κάθε γωνίας επιλέγουν έναν εκπρόσωπο της ομάδας τους που 
παρουσιάζει περιληπτικά τη βασική επιχειρηματολογία της ομάδας. Το ίδιο γίνεται για τις 
ομάδες όλων των γωνιών. 
2ος ΓΥΡΟΣ: Στον δεύτερο γύρο οι μαθητές, αφού ακούσουν την επιχειρηματολογία όλων 
των εκπροσώπων των ομάδων, έχουν το δικαίωμα να μετακινηθούν και να αλλάξουν γωνία. 
Κάθε μαθητής που μετακινείται στέκει στο μέσο της τάξης και εξηγεί τον λόγο για τον οποίο 
μετακινείται και αλλάζει άποψη. Στη συνέχεια, οι μαθητές είναι ελεύθεροι, αν αλλάξουν 
πάλι άποψη, να μετακινηθούν ξανά. Το παιχνίδι τελειώνει, όταν δεν δίνονται νέα 
επιχειρήματα και δεν προκύπτουν νέες μετακινήσεις. 
 
2.4.13 Αγώνες αντιλογίας - Debate 
Το τελευταίο και σημαντικότερο μέρος των παιχνιδιών επιχειρηματολογίας είναι η 
διεξαγωγή αγώνων αντιλογίας (debate).  Σε αυτή τη δραστηριότητα ακολουθούνται τα εξής 
στάδια: 
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Έξι παίκτες κάθονται αντικριστά σε ένα μεγάλο τραπέζι. Οι 3 παίκτες αποτελούν την 
ομάδα του Λόγου ή την Κυβέρνηση και οι άλλοι τρεις παίκτες την ομάδα του αντίλογου ή 
την Αντιπολίτευση. Ο αγώνας διεξάγεται σε τρεις γύρους. Σημαντικό είναι όλοι οι ομιλητές 
να διασφαλίζουν τη λογική δομή της επιχειρηματολογίας:  

α) εισαγωγή, 
β) ανάπτυξη με επαρκές αποδεικτικό υλικό 
γ) συμπέρασμα. 
Για τη διατήρηση της επιθυμητής δομής ακολουθούνται τα τέσσερα ακόλουθα βήματα: 

1o βήμα: «Oι άλλοι λένε…». Επαναδιατυπώνεται το επιχείρημα που έδωσαν οι 
προηγούμενοι παίκτες. 
2ο βήμα: «Ωστόσο, η ομάδα μας διαφωνεί με αυτό και υποστηρίζει ότι….» (τοποθέτηση 
ομάδας). 
3ο βήμα: «Γιατί…». Εδώ, δίνονται οι λόγοι και το αποδεικτικό υλικό που στηρίζει την 
προτεινόμενη τοποθέτηση. 
4ο βήμα: «Επομένως, υποστηρίζουμε ότι…» Δίνεται ένα συνοπτικό συμπεράσμα και 
ανακεφαλαιώνεται η τοποθέτηση. 

Σχετικά με τις πηγές από τις οποίες θα αντλούν οι μαθητές αποδείξεις, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθες: 
α) Παραδείγματα: Μπορεί να προέρχονται από προσωπικές εμπειρίες, απ’ όσα οι μαθητές 
διαβάζουν και ακούν.  
β) Επίκληση της κοινής λογικής: Oι ομιλητές επικαλούνται πληροφορίες που πιστεύουν ότι 
είναι γνωστές σε όλους ανεξαιρέτως.  
γ) Γνώμες ειδικών. Αναφέρονται  γνώμες ειδικών επί του θέματος. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει 
έρευνα σε κείμενα και διάφορες πηγές.  
δ) Στατιστικές: Χρησιμοποιούνται στατιστικές από έρευνες.  
ε) Παροιμίες που εκφράζουν καθολικές αντιλήψεις αποδεκτές από όλους. 

H συμμετοχή στους αγώνες αντιλογίας αξιολογείται με βάση τα αρχικά γράμματα της 
λέξης ΜΕΔΟΥΣΑ:  
Mεθοδολογία 
Eπιχειρηματολογία 
Δομή 
Oμαδικότητα 
Ύφος 
Συμμετοχή 
Αντίκρουση 
 
3. Συμπεράσματα 
Η ενασχόληση των μαθητών με τη Ρητορική Τέχνη απλοτέλεσε ένα μεγάλο εφόδιο για την 
ίδια τη διδακτική πράξη στο σχολείο. Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από τους πέντε 
μήνες κατά τους οποίους διήρκησε το πρόγραμμα «Ρητορική και Αντιλογία» μπορούν, 
συνοπτικά, να παρουσιαστούν ως εξής: 
α. Η ανάπτυξη της ρητορικής και του ρητορικού επιχειρήματος είναι μια διαδικασία που 
πρέπει να διαπερνά -διαθεματικά- όλες τις σχολικές βαθμίδες. Σε κάθε σχολική βαθμίδα 
εξελικτικά, αλλά και σε κάθε μάθημα, οι μαθητές που έχουν «εκπαιδευτεί» στη ρητορική 
τέχνη και στο ρητορικό επιχείρημα έχουν τη δυνατότητα να εκφράζουν απόψεις, να 
αναπτύσσουν οργανωμένη επιχειρηματολογία, να ασκούν εποικοδομητική κριτική και εν 
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γένει να πραγματώνουν ουσιαστικά τις αξιώσεις των ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ του εκπαιδευτικού μας 
συστήματος.  
β.  Η ρητορική αναπτύσσει τις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των μαθητών αλλά και μεταξύ 
των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Διαπιστώθηκε ότι, στο τέλος του προγράμματος 
«Ρητορική και Αντιλογία», οι μαθητές ήταν ικανοί να εκφράζουν πιο ώριμα σκέψεις και 
συναισθήματα, να διεκδικούν θέσεις υποστηρίζοντας με λογικά επιχειρήματα τις απόψεις 
τους, να κατανοούν σε μεγαλύτερο βαθμό τις ανάγκες και τα συναισθήματα των 
συμμαθητών τους και γενικά να έχουν τη δυνατότητα να συνυπάρχουν ομαλότερα μέσα 
στην κοινωνική ομάδα του σχολείου. 
γ. Το πρόγραμμα «Ρητορική και Αντιλογία» βοήθησε ουσιαστικά στο μάθημα  της Γλώσσας 
της Στ΄ δημοτικού και συγκεκριμένα στην Έκθεση. Η παραγωγή επιχειρηματολογικών 
κειμένων βασίζεται στην πλήρη και ορθή υποστήριξη - αιτιολόγηση απόψεων με λογικά 
επιχειρήματα. Οι μαθητές είχαν περισσότερα εφόδια με αποτέλεσμα να βελτιώσουν τόσο 
τη συνοχή και τη συνεκτικότητα των εκθέσεών τους, όσο και την πληροφορητικότητά τους. 
Στις τάξεις του γυμνασίου και του λυκείου, όπως είναι λογικό, αυτή η ικανότητα 
εξελίσσεται, αυξάνεται και ολοκληρώνεται.   
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Περίληψη 
Η εξέλιξη της ειδικής εκπαίδευσης στην Κύπρο περιλαμβάνει τέσσερα τρικυμιώδη στάδια, κατά τα οποία 
ασκούνται διαφορετικές επιδράσεις και πιέσεις ανάλογα με το εκάστοτε συγκείμενο. Έτσι, μετά από μια 
μεγάλη περίοδο άσκησης απάνθρωπων πρακτικών που υπαγορεύονταν από τις δεισιδαιμονίες και το φόβο 
για το διαφορετικό ‘Άλλο’, η έναρξη της ειδικής εκπαίδευσης στην Κύπρο σηματοδοτείται συμβατικά με την 
ίδρυση της Σχολής Τυφλών το 1929. Για τα επόμενα 60 περίπου χρόνια ιδρύονται ολοένα και περισσότερα 
ειδικά σχολεία στα πλαίσια μιας διαχωριστικής εκπαιδευτικής πολιτικής, ενώ δεν υπάρχει ξεκάθαρη ενιαία 
φιλοσοφία γύρω από τα θέματα περί αναπηρίας στην εκπαίδευση. Το 1988 ξεκινά μια ανεπίσημη πρακτική 
ένταξης των παιδιών με αναπηρίες στα γενικά σχολεία, η οποία κατοχυρώνεται νομικά το 1999 με τον Περί 
Αγωγής Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμο. Παρόλα αυτά, με βάση τα αποτελέσματα έρευνας επισκόπησης 
μεγάλης κλίμακας, η οποία διεξήχθη σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου με 
αντιπροσωπευτικό δείγμα 536 εκπαιδευτικών, στα κυπριακά σχολεία παρατηρείται μια αναπηροποιητική 
εκπαιδευτική τακτική. Η προβληματική αυτή κατάσταση φαίνεται να ενισχύεται από το συγκεντρωτικό 
εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου που δεν ευνοεί μεταρρυθμίσεις, από τη αρνητική στάση που τηρεί ο 
κοινωνικός περίγυρος των παιδιών με αναπηρία, κυρίως λόγω άγνοιας και προκατάληψης, καθώς και από την 
επικρατούσα διαχωριστική ρητορική. Παρά τη ζοφερή εικόνα του παρόντος όμως, υπάρχει το άτομο-κλειδί 
για τη διάνοιξη ενός ελπιδοφόρου και θετικού μέλλοντος για τα παιδιά με αναπηρία, το οποίο είναι τελικά όχι 
ο νομοθέτης, αλλά ο ίδιος ο εκπαιδευτικός, ο οποίος είναι και εκείνος που τελικά επιλέγει και καθορίζει το τι 
ακριβώς θα κάμει στη δική του τάξη, τι θα προσφέρει, πώς και σε ποιους μαθητές, ενώ πάντα έχει την 
ευχέρεια να διαφοροποιήσει τη διδασκαλία του ώστε να απευθύνεται σε όλα τα παιδιά. Εξάλλου, ακόμα και 
σε συνθήκες ισχυρής πίεσης από την κοινωνία και παραλογισμού του εκπαιδευτικού συστήματος, ο 
εκπαιδευτικός πάντα μπορεί να αντισταθεί και να οριοθετήσει τις επιδράσεις που θα επιτρέψει στον εαυτό 
του και στους μαθητές του να δεχτούν, ούτως ώστε να δημιουργήσει ένα θετικό εκπαιδευτικό περιβάλλον 
που προάγει τη μάθηση και σέβεται τη διαφορετικότητα. Καλλιεργώντας λοιπόν την κριτική ικανότητα, το 
σεβασμό και τη δημοκρατική πολιτότητα και συντελώντας στη θεμελίωση ενός σχολείου που λειτουργεί ως 
κοινότητα μάθησης, καθώς και μιας κοινωνίας που αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα και αγωνίζεται για την 
απονομή κοινωνικής δικαιοσύνης, ο εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει το μέλλον και να ‘καταργήσει’ 
τελικά την αναπηρία.  
 
Λέξεις-κλειδιά: Ειδική αγωγή, εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Ενιαία Εκπαίδευση, Κύπρος 

  
1. Εισαγωγή 
Σύμφωνα με τη Συμεωνίδου (2005), για να γίνει κατανοητή η εμπειρία της αναπηρίας στην 
Κύπρο πρέπει να συνεξεταστεί με την τοπική κουλτούρα με την οποία φαίνεται να είναι 
άμεσα συνδεδεμένη. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό λοιπόν της αναπηρίας στην Κύπρο είναι η 
ύπαρξη μιας «ηρωικής» κατηγορίας ατόμων με αναπηρία, που αποτελείται από άτομα που 
κατέστησαν ανάπηρα λόγω τραυματισμού τους κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού 
αγώνα 1955-59 ή της τουρκικής εισβολής το 1974. Αυτή η κατηγορία είναι και η 
προνομιούχα ομάδα στο σύνολο των ατόμων με αναπηρία, ενώ επίσης χαίρει εκτίμησης και 
τιμής γενικότερα από τους Κύπριους (Συμεωνίδου, 2005). Αντίθετα, οι υπόλοιποι άνθρωποι 
με αναπηρία είναι περιθωριοποιημένοι και υποτιμημένοι, αφού στην Κύπρο επικρατεί η 
νοοτροπία του οίκτου και της φιλανθρωπίας (πχ. Ραδιομαραθώνιος) για τις θεωρούμενες 
ως εύθραυστες, ανήμπορες, δυστυχισμένες και παθητικές υπάρξεις, όπως υπαγορεύεται 
από το ιατρικό μοντέλο, αλλά και από την κυπριακή Εκκλησία, στα πλαίσια της υπόδειξης 
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της χριστιανικής θρησκείας για ελεημοσύνη (Phtiaka, 2003; Symeonidou, 2009b; Φτιάκα, 
2007).  

Έτσι, στην Κύπρο επικράτησε μια διαχωριστική πρακτική που οδήγησε τελικά στον 
αποκλεισμό και την ιδρυματοποίηση των ατόμων με αναπηρία (Symeonidou, 2002b: 
Symeonidou, 2009b: Φτιάκα, 2008). Βέβαια, οι εμπειρίες των ατόμων με επίκτητες 
αναπηρίες διαφέρουν από τα εκ γενετής άτομα με αναπηρία, αφού συνήθως το γεγονός 
που προκάλεσε την αναπηρία αποτελεί σημείο καμπής που αλλάζει άρδην τα σχέδια τους 
για το μέλλον και την πορεία τους που ακολουθεί (Συμεωνίδου, 2005). Πάντως σε γενικές 
γραμμές η εμπειρία της αναπηρίας στην Κύπρο μπορεί να θεωρηθεί, σύμφωνα με τη 
Συμεωνίδου (2005: 52) ως: «μια συνεχής προσπάθεια να αναγνωριστεί κάποιος ως αξιόλογο 
μέλος της κοινωνίας. Σε γενικές γραμμές, τα μέλη της κυπριακής κοινωνίας αναμένεται να 
αποκτήσουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση, να εξασφαλίσουν μια ‘αξιοπρεπή’, μη 
χειρωνακτική δουλειά, να δημιουργήσουν οικογένεια και να έχουν καλή κοινωνική ζωή». 

Με άλλα λόγια, οι άνθρωποι με αναπηρία στην Κύπρο διακρίνονται για τη διαρκή και 
επίπονη προσπάθεια τους να ξεπεράσουν τους φυσικούς και κοινωνικούς φραγμούς, ώστε 
να θεωρηθούν τελικά ισότιμοι και ισάξιοι με τους Κύπριους χωρίς αναπηρία και να 
κερδίσουν την εκτίμηση τους, κάνοντας ό,τι κάνουν και οι άλλοι. Όπως πιστεύεται και 
αναπαράγεται από την κυπριακή κουλτούρα, αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της 
προσέγγισης της κυρίαρχης κανονικότητας και της πραγμάτωσης των αυστηρά 
προσδιορισμένων στόχων που καθορίζει αυθαίρετα η κυπριακή κοινωνία με βάση βέβαια 
τις ανάγκες της πλειοψηφίας των ατόμων χωρίς αναπηρία. Έτσι κύρια προτεραιότητα, που 
συχνά καταλήγει σε εμμονή, αποβαίνει η θεραπεία και η ομαλοποίηση, αφού η αποτυχία 
«απαλλαγής» ή κάλυψης έστω της αναπηρίας με τεχνητά μέλη θεωρείται ότι 
κατηγοριοποιεί τους ανθρώπους με αναπηρία ως «άχρηστους» (Symeonidou, 2009b). 
Πάντως, η ιδιαιτερότητα της εμπειρίας της αναπηρίας στην Κύπρο φαίνεται επίσης και από 
την αργοπορημένη εμφάνιση και την ιδιάζουσα εξέλιξη του αναπηρικού κινήματος στην 
Κύπρο, καθώς και από την απουσία συλλογικής ταυτότητας (Symeonidou, 2009a).  

Οι κυρίαρχες προκαταλήψεις και οι αρνητικές απόψεις για την αναπηρία φαίνονται να 
καθορίζουν και την εξέλιξη της Ειδικής και Ενιαίας εκπαίδευσης στην Κύπρο, η οποία, 
σύμφωνα με τη Φτιάκα (2007), αποτελείται από τέσσερα στάδια. Το πρώτο στάδιο (1929-
1979) χαρακτηρίζεται από ελλειμματική και αποσπασματική νομοθεσία, ίδρυση σχολών 
(πχ. Σχολή Τυφλών, Αναμορφωτική Σχολή Λαπήθου, Σχολή Κωφών) κυρίως από ιδιωτική 
πρωτοβουλία ή φιλανθρωπία, καθώς και περιθωριοποίηση και αδυναμία αποδοχής των 
ατόμων με αναπηρία. Στο δεύτερο στάδιο (1979-1988) συντάσσεται μια ενιαία, αν και 
αναχρονιστική, νομική θεώρηση για την ειδική εκπαίδευση και ιδρύονται ειδικά σχολεία με 
βάση τον Περί Ειδικής Εκπαιδεύσεως Νόμο του 1979 (Ν. 47/1979), ενώ τα παιδιά με 
αναπηρία κατηγοριοποιούνται από τους «ειδικούς» ως «δυσπροσάρμοστα», «ασκήσιμα», 
«σωματικώς ανάπηρα» ή «εκπαιδευτικώς καθυστερούντα». Κατά παράδοξο τρόπο και 
παρά την ψήφιση του νόμου 47/1979, την ίδια περίοδο αρχίζουν και οι προσπάθειες για 
ένταξη των παιδιών με αναπηρία μέσα από τη δημιουργία σχολικών μονάδων εντός των 
γενικών σχολείων με αρχικό στόχο την κοινωνικοποίηση και τη συνεκπαίδευση.  

Ως εκ τούτου, κατά το τρίτο στάδιο (1988-1999) υιοθετείται μια ανεπίσημη πρακτική 
ένταξης στα γενικά σχολεία η οποία εκφράζεται με μια δημοσίευση του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού το 1996 (Δ.Π.Ε.Α. 1996), ώστε να μπορέσει η Κύπρος να 
συμβαδίσει με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, όπου η ένταξη ήταν νομοθετικά 
κατοχυρωμένη από πολλά χρόνια προηγουμένως. Οι προσπάθειες για ένταξη όμως 
φαίνονται να προσκρούουν στη γενική ανετοιμότητα, στην έλλειψη υποδομής και στη 
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διατήρηση της ρατσιστικής νοοτροπίας, τόσο ανάμεσα στους μαθητές και τους γονείς τους, 
όσο και αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς. Έτσι, κατά το τέταρτο στάδιο (1999 και 
εφεξής), ενώ κατοχυρώνεται η ένταξη με τον Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με 
Ειδικές Ανάγκες Νόμο του 1999, εκτός μεμονωμένων περιπτώσεων, στην πράξη όμως 
παρατηρείται μεγάλη ασυμφωνία μεταξύ της δεδηλωμένης επίσημης πολιτικής και της 
καθημερινής σχολικής πραγματικότητας, που συνεχίζει να υποστυλώνει τον αποκλεισμό και 
την ανισότητα (Angelides et al., 2006; Angelides et al., 2009; Phtiaka, 2002; Phtiaka, 2006; 
Symeonidou, 2002a; Symeonidou, 2002b; Symeonidou & Phtiaka, 2009; Φτιάκα, 2007; 
Φτιάκα, 2008). 

Έτσι, ακόμα και όταν οι μαθητές με αναπηρία τοποθετούνται στα γενικά σχολεία, επειδή 
κατά κανόνα αποσύρονται από τη γενική τάξη, ούτως ώστε να δεχτούν ‘ειδικά’ μαθήματα, 
σύμφωνα με τις αποφάσεις της ελιτιστικής κοινωνίας ‘των ειδικών’, στην πράξη ούτως ή 
άλλως τελικά περιθωριοποιούνται (Barton & Slee, 1999; Frederickson & Furnham, 2004; 
Tomlinson, 2012). Επειδή λοιπόν το εκπαιδευτικό σύστημα κατ’ ακρίβεια εξυπηρετεί την 
αναπαραγωγή της κοινωνικής ιεραρχίας και την ισχυροποίηση των δυνάμεων εξουσίας, 
μέσα από τη μεταφορά της επίσημης γνώσης και την αδρανοποίηση των πιο αδύναμων και 
θεωρούμενων ως μη παραγωγικών ατόμων, σε όλη αυτή τη διαδικασία του αποκλεισμού 
των παιδιών με αναπηρία, το σύγχρονο σχολείο φαίνεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο 
(Apple, 2008; Giroux, 2004; Giroux, 2011).  

Συνεργός φαίνεται να είναι –συνήθως χωρίς να το συνειδητοποιεί– ο εκπαιδευτικός, ο 
οποίος δέχεται πιέσεις από το συγκεντρωτικό και απρόσωπο εκπαιδευτικό σύστημα και τη 
νεοφιλελεύθερη κοινωνία να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας για 
δημιουργία παραγωγικού και πειθήνιου εργατικού δυναμικού (Giroux, 2004; Giroux, 2011; 
McLaren, 2010). Ως αποτέλεσμα των πιέσεων αυτών και όντας απομονωμένος σε 
κυψελοειδείς δομές μιας κοινωνικά κατασκευασμένης και παγιωμένης στερεότυπης 
αντίληψης για την αναπηρία από την οποία δυσκολεύεται να απαλλαγεί, καθώς και 
απογυμνωμένος από την αναγκαία κατάρτιση και την παιδαγωγική του δεξιότητα, ο 
εκπαιδευτικός φαίνεται να είναι αδύναμος να χειριστεί τη διαφορετικότητα και να 
λειτουργήσει χειραφετικά (Συμεωνίδου & Φτιάκα, 2012; Symeonidou & Phtiaka, 2009).  

Από την άλλη όμως, αν ο εκπαιδευτικός καταστεί ικανός να εντοπίσει και να 
αναγνωρίσει τις πρακτικές αποκλεισμού ασκώντας κριτική παιδαγωγική, τότε μπορεί και να 
αποτελέσει τελικά το άτομο-κλειδί για την εξάλειψή τους. Έτσι, μέσα από την υιοθέτηση 
κριτικής στάσης, ο εκπαιδευτικός μπορεί να απελευθερωθεί από τα στερεότυπα και τις 
προκαταλήψεις, πρώτα ο ίδιος, και ακολούθως να απελευθερώσει τους μαθητές του, ώστε 
η τάξη του να σκέφτεται και να ενεργεί με βάση τις αρχές της ενιαίας εκπαίδευσης (Freire, 
2009; Strogilos, 2012). Με αυτόν τον τρόπο, ο εκπαιδευτικός ‘ομορφαίνει’ την ανθρώπινη 
παρουσία στον κόσμο, αφού καλλιεργεί την κριτική ικανότητα, το σεβασμό και τη 
δημοκρατική πολιτότητα, ενώ συντελεί στην απόκτηση σφαιρικής κατανόησης της 
πραγματικότητας και στη θεμελίωση ενός σχολείου που λειτουργεί ως κοινότητα μάθησης, 
καθώς και μιας κοινωνίας που αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα και αγωνίζεται για την 
απονομή κοινωνικής δικαιοσύνης (Freire, 2009; Giroux, 2004; Giroux, 2011; McLaren, 2010; 
Strogilos, 2012). 

Ως εκ τούτου στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση του ρόλου των 
εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία στην Κύπρο και η μορφοποίηση 
των προοπτικών που διανοίγονται για το μέλλον της ενιαίας εκπαίδευσης στην Κύπρο. Στα 
πλαίσια αυτά, τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα ήταν τα ακόλουθα: 
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• Ποιος είναι ο ρόλος των κύπριων εκπαιδευτικών μέσης εκπαίδευσης όσον αφορά την 
εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία στα γενικά σχολεία της Κύπρου; 

• Ποιες προοπτικές διανοίγονται σχετικά με την εφαρμογή της ενιαίας εκπαίδευσης στην 
Κύπρο; 

 
2. Μεθοδολογία  
Για να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα, διεξήχθη συγχρονική μεικτή έρευνα (cross-
sectional mixed-method research), δηλαδή έρευνα εντός ενός μεμονωμένου σημείο στο 
χρόνο, διάρκειας μιας σχολικής χρονιάς, με συνδυασμό ποσοτικής και ποιοτικής 
μεθοδολογίας. Ο ερευνητικός σχεδιασμός στηρίχθηκε στο μοντέλο των δύο φάσεων (two-
phase model) των Creswell και Plano Clark (2007), σύμφωνα με το οποίο η μεικτή έρευνα 
πρέπει να γίνει σε δύο διαδοχικές φάσεις, ώστε να δοθούν επεξηγήσεις στα αρχικά 
ποσοτικά δεδομένα με τα μεθύστερα ποιοτικά. Έτσι, κατά την α΄ φάση της ερευνητικής 
διαδικασίας έγινε επισκόπηση ανάμεσα στους κύπριους εκπαιδευτικούς μέσης 
εκπαίδευσης, χρησιμοποιώντας δομημένο ερωτηματολόγιο που κατασκευάστηκε για το 
σκοπό αυτό. Στη συνέχεια, κατά τη β΄ φάση της έρευνας διερευνήθηκαν σε βάθος τα 
αποτελέσματα της α΄ φάσης μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις με κύπριους Φιλολόγους 
και μελέτη των εγκυκλίων της σχολικής χρονιάς 2013-14 που σχετίζονταν με θέματα περί 
αναπηρίας.  

Το δείγμα της α΄ φάσης αποτέλεσαν 536 εκπαιδευτικοί μέσης εκπαίδευσης, οι οποίοι 
επιλέχθηκαν με τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Το δείγμα αυτό φάνηκε να 
πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό. Η 
ανταποκρισιμότητα ήταν 89%. Στη β΄ φάση των συνεντεύξεων συμμετείχαν 21 Φιλόλογοι, 
οι οποίοι επιλέχθηκαν με συνδυασμό δειγματοληψίας τυπικών περιπτώσεων και 
χιονοστιβάδας. Παράλληλα μελετήθηκαν 17 εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού (ΥΠΠ). Τα ποσοτικά δεδομένα αναλύθηκαν με το στατιστικό πακέτο SPSS. Για τα 
ποιοτικά δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι της θεματικής και κριτικής ανάλυσης, 
καθώς και της κριτικής ανάλυσης πολιτικής. 
 
3. Αποτελέσματα-Συζήτηση 
Με βάση τα αποτελέσματα από την ανάλυση των δεδομένων, διαφάνηκε ότι ενώ ο αριθμός 
των παιδιών με αναπηρία που εγγράφονται στα σχολεία μέσης εκπαίδευσης παρουσιάζει 
αυξητικές τάσεις και παρά τις διεθνείς συμβάσεις για την ενιαία εκπαίδευση ως θέμα 
απονομής κοινωνικής δικαιοσύνης και διασφάλισης ίσων ευκαιριών στη μάθηση, οι 
περισσότεροι εκπαιδευτικοί παραδέχονται ότι έχουν χαμηλές προσδοκίες από τα παιδιά με 
αναπηρία και δεν τους δίνουν ιδιαίτερη σημασία την ώρα του μαθήματος στην τάξη, ενώ 
σύμφωνα με τα λεγόμενά τους δεν κάνουν διαφοροποίηση της διδασκαλίας τους. Πέραν 
τούτου, στα πλαίσια μιας κακώς νοούμενης φιλανθρωπίας, αναφέρουν ότι είναι 
υπερβολικά επιεικείς στη βαθμολόγηση και ενεργούν χαριστικά όταν πρόκειται για παιδιά 
με αναπηρία, τόσο κατά τα διαγωνίσματα όσον και κατά τις αποφάσεις που λαμβάνονται 
για την προαγωγή στην επόμενη τάξη. Την ίδια στάση λένε ότι τηρούν και κατά την ώρα που 
διδάσκουν στο πλαίσιο των προγραμμάτων ειδικής αγωγής, τα οποία μάλιστα θεωρούνται 
από αρκετούς εκπαιδευτικούς ως ‘ελάφρυνση’. Βέβαια, υπάρχουν και κάποιοι 
εκπαιδευτικοί που παίρνουν στα σοβαρά τα προγράμματα ειδικής αγωγής και προσπαθούν 
να βοηθήσουν τα παιδιά με αναπηρία να βελτιώσουν τα μαθησιακά τους αποτελέσματα.  

Ακόμα και αυτοί οι εκπαιδευτικοί όμως φαίνεται ότι έχουν γενικά χαμηλές προσδοκίες 
από τα παιδιά με αναπηρία και πιστεύουν ότι δεν θα μπορέσουν ποτέ να έρθουν στο ίδιο 
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επίπεδο με τους άλλους μαθητές. Όπως προκύπτει λοιπόν, αν και η πρόθεση των 
εκπαιδευτικών είναι να βοηθήσουν τους μαθητές με αναπηρία, η πρακτική τους σε επίπεδο 
τάξης φαίνεται να παρουσιάζει ασυμφωνίες με τη βασική αρχή της ενιαίας εκπαίδευσης για 
ίσες ευκαιρίες στη μάθηση, ενώ η πρακτική του αποκλεισμού φαίνεται να ενισχύεται από 
τα προγράμματα ειδικής αγωγής που υλοποιεί το ΥΠΠ. Έτσι, με βάση τα λεγόμενα των 
εκπαιδευτικών, αντί το σύστημα να προσαρμόζεται στις ανάγκες των μαθητών με 
αναπηρία, υποχρεώνεται ο μαθητής να προσαρμοστεί στο σύστημα. Οι κύριες δικαιολογίες 
που φαίνονται να προβάλλουν οι εκπαιδευτικοί για τις πρακτικές αποκλεισμού είναι η 
έλλειψη επιμόρφωσης που οδηγεί σε ανεπαρκείς γνώσεις και επομένως αδυναμία 
χειρισμού των παιδιών με αναπηρία, ο υπερβολικός φόρτος εργασίας που συνεπάγεται 
έλλειψη χρόνου, το αναλυτικό πρόγραμμα που δεν αφήνει περιθώρια για παρεκκλίσεις και 
οι γονείς, οι οποίοι κατά τη γνώμη των εκπαιδευτικών παρεμβαίνουν στο έργο του 
σχολείου. 

Η ανεπαρκής καθημερινή πρακτική σε επίπεδο εκπαιδευτικού φαίνεται να σχετίζεται με 
τις ασυνέχειες και παραλείψεις που παρατηρούνται όσον αφορά την επίσημη εκπαιδευτική 
πολιτική του ΥΠΠ, όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στις εγκυκλίους και την εκπαιδευτική 
νομοθεσία που μελετήθηκαν. Έτσι, με βάση το αρχειακό υλικό και τα λεγόμενα των 
εκπαιδευτικών, εκείνο που φαίνεται να χαρακτηρίζει τα προγράμματα ειδικής αγωγής, είναι 
η προχειρότητα και η αποσπασματικότητα. Αρνητικά εκφράστηκαν επίσης οι εκπαιδευτικοί 
όσον αφορά την επιμόρφωσή τους, η οποία παρά την αναγκαιότητά της ώστε οι 
εκπαιδευτικοί να είναι αποτελεσματικοί, είναι επίσης ανεπαρκής και αποσπασματική. 
Επομένως το μόνο που φαίνεται να γίνεται με βάση το νόμο 113(Ι) και τις τροποποιήσεις 
του είναι η εγγραφή των μαθητών με αναπηρία στα γενικά σχολεία, η ανοχή της παρουσίας 
τους στο σχολικό χώρο και η συμμετοχή τους σε προγράμματα ειδικής αγωγής, ενώ ο 
εκπαιδευτικός υιοθετεί το ρόλο του διεκπεραιωτή μιας αποσπασματικής πολιτικής που 
βασίζεται σε διαχωριστική ιδεολογία. Αντίθετα εκείνο που δεν γίνεται είναι η βελτίωση των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων και η ποιοτική εκπαίδευση των μαθητών, όπως έπρεπε να 
ήταν και ο στόχος του νόμου, σύμφωνα με τη διακήρυξη της Σαλαμάνκα. Ως εκ τούτου, το 
μέλλον των παιδιών με αναπηρία φαίνεται να επηρεάζεται σοβαρά, αφού μέσα από τον 
κατακερματισμό των προγραμμάτων και την προσφορά υποδεέστερης εκπαίδευσης 
καταδικάζονται στο φαύλο κύκλο της αποτυχίας και της εξάρτησης, καθώς και στον 
περιορισμό τους στις κατώτερες θέσεις της ιεραρχίας.  

Η ιδέα της εξάρτησης από τους άλλους, η οποία καλλιεργείται μέσα από το ιατρικό-
φιλανθρωπικό μοντέλο, κατασκευάζει την αναπηρία ως πρόβλημα, ενώ ταυτόχρονα η 
αναπηροποιητική νομοθεσία και πολιτική νομιμοποιούν και ενθαρρύνουν την εξάρτηση. 
Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την προβολή και ενθάρρυνση φιλανθρωπικών 
δραστηριοτήτων όπως ο Ραδιομαραθώνιος, καθώς και μέσα από τη δημιουργία 
πελατειακών σχέσεων με τους ειδικούς, οι οποίοι με βάση αυτά που λέχθηκαν ανάγονται 
σε αυθεντίες με αποκλειστική εξουσία και μονοπώλιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων 
(Oliver & Barnes, 2012). Στα πλαίσια αυτά, τα παιδιά με αναπηρία αντιμετωπίζονται ως 
παθητικές και τραγικές υπάρξεις, χωρίς δυνατότητες, που χρήζουν φιλευσπλαχνίας με τη 
μορφή της χαριστικής προαγωγής και απόλυσης, ως αποζημίωση για την αφόρητη δυστυχία 
που θεωρείται ότι βιώνουν, ενώ η ψυχολογία της εξάρτησης εδραιώνεται και διευρύνεται 
μέσα από τις καθημερινές πρακτικές που υποδεικνύουν την αδυναμία του μαθητή με 
αναπηρία και εντείνουν τον αποκλεισμό, όπως είναι για παράδειγμα το πρόγραμμα της 
στήριξης ή της ειδικής μονάδας.  
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Ταυτόχρονα, η παραγνώριση των πραγματικών αναγκών των παιδιών με αναπηρία και η 
επικέντρωση στη φιλανθρωπία έχουν οδηγήσει σε προχειρότητα όσον αφορά το σχεδιασμό 
προγραμμάτων ειδικής αγωγής, των οποίων η υλοποίηση δυσχεραίνεται περαιτέρω από το 
συγκεντρωτικό, ιεραρχικό και απρόσωπο χαρακτήρα του εκπαιδευτικού συστήματος της 
Κύπρου, που συνεπάγεται χρονοτριβή, αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, έλλειψη 
επικοινωνίας μεταξύ των ιεραρχικών βαθμίδων και επικέντρωση στη συμπλήρωση 
αχρείαστων εντύπων, αντί στην ικανοποίηση των αναγκών των παιδιών με αναπηρία. 
Παράλληλα, οι ασυνέχειες και οι παραλείψεις των προγραμμάτων ειδικής αγωγής 
φαίνονται να σχετίζονται με τα ανολοκλήρωτα στάδια του κύκλου διαμόρφωσης πολιτικής 
και τη βεβιασμένη μετάβαση από το ένα στάδιο στο άλλο, καθώς και με την άρνηση 
ακρόασης της φωνής των ίδιων των ατόμων με αναπηρία. 

Η προβληματική αυτή κατάσταση φαίνεται να ενισχύεται από το συγκεντρωτικό 
εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου που δεν ευνοεί μεταρρυθμίσεις, από τη αρνητική στάση 
που τηρεί ο κοινωνικός περίγυρος των παιδιών με αναπηρία, κυρίως λόγω άγνοιας και 
προκατάληψης, καθώς και από την επικρατούσα διαχωριστική ρητορική. Παρά τη ζοφερή 
εικόνα του παρόντος όμως, το άτομο-κλειδί για τη διάνοιξη ενός ελπιδοφόρου και θετικού 
μέλλοντος για τα παιδιά με αναπηρία είναι και πάλι ο ίδιος ο εκπαιδευτικός, ο οποίος είναι 
και εκείνος που τελικά επιλέγει και καθορίζει το τι ακριβώς θα κάμει στη δική του τάξη, τι 
θα προσφέρει, πώς και σε ποιους μαθητές, ενώ πάντα έχει την ευχέρεια να διαφοροποιήσει 
τη διδασκαλία του ώστε να απευθύνεται σε όλα τα παιδιά. Εξάλλου, ακόμα και σε συνθήκες 
ισχυρής πίεσης από την κοινωνία και παραλογισμού του εκπαιδευτικού συστήματος, ο 
εκπαιδευτικός πάντα μπορεί να αντισταθεί και να οριοθετήσει τις επιδράσεις που θα 
επιτρέψει στον εαυτό του και στους μαθητές του να δεχτούν, ούτως ώστε να δημιουργήσει 
ένα θετικό εκπαιδευτικό περιβάλλον που προάγει τη μάθηση και σέβεται τη 
διαφορετικότητα. 
 
4. Συμπεράσματα  
Συμπερασματικά, η εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία στην Κύπρο φαίνεται να 
αποτελεί ένα πολύπλοκο ζήτημα με πολλές προεκτάσεις, αφού συνυπάρχουν ταυτόχρονα 
πρακτικές διαχωρισμού, ένταξης και πρόθεσης για ενιαία εκπαίδευση. Το τι τελικά 
εφαρμόζεται από τις τρεις πιο πάνω επιλογές έχει να κάμει με την εκπαιδευτική πρακτική 
που αποφασίζει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός ότι θέλει να ακολουθήσει, ως αποτέλεσμα 
αυτόβουλης απόφασης για αποδοχή ή απόρριψη των επιδράσεων που δέχεται διαρκώς 
από το συγκείμενο εντός του οποίου δρα. Καλλιεργώντας λοιπόν την κριτική ικανότητα, το 
σεβασμό και τη δημοκρατική πολιτότητα και συντελώντας στη θεμελίωση ενός σχολείου 
που λειτουργεί ως κοινότητα μάθησης, καθώς και μιας κοινωνίας που αγκαλιάζει τη 
διαφορετικότητα και αγωνίζεται για την απονομή κοινωνικής δικαιοσύνης, ο εκπαιδευτικός 
μπορεί να δημιουργήσει το μέλλον και να ‘καταργήσει’ τελικά την αναπηρία. 

Ως εκ τούτου θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εκπαίδευση και επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών, ώστε να γίνουν πρωτεργάτες και πρωτοπόροι διανοητές που θα 
επιφέρουν την αλλαγή και θα υλοποιήσουν το όραμα της ενιαίας εκπαίδευσης και κατ’ 
επέκταση της ενιαίας κοινωνίας. Εξάλλου, σύμφωνα με το Δυναμικό Μοντέλο 
Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας των Creemers και Kyriakides (2010), αν και η επιτυχία 
των μαθητών είναι αποτέλεσμα επιδράσεων και αλληλεπιδράσεων σε πολλαπλά επίπεδα, 
με κύριους παράγοντες το μαθητή, τον εκπαιδευτικό, τη σχολική μονάδα και το 
εκπαιδευτικό σύστημα, ο μόνος από τους τέσσερις παράγοντες που μπορεί πιο εύκολα να 
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βελτιωθεί μέσα από τις κατάλληλες παρεμβάσεις και επομένως να καθορίσει και τη σχολική 
αποτελεσματικότητα είναι ο εκπαιδευτικός (Kyriakides et al., 2010).  
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Περίληψη 
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται θεματικές ενότητες των μαθημάτων της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής 
της ΣΤ΄ τάξης. Το περιεχόμενο της εργασίας είναι συμβατό με το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και 
το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ) και στηρίζεται στις αρχές ανάπτυξης 
ενός διδακτικού σεναρίου. Η συγκεκριμένη πρόταση διδασκαλίας αφορά στο κεφάλαιο «Λαοί και πολιτισμοί 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης» της 3ης θεματικής ενότητας του σχολικού εγχειριδίου της Κοινωνικής και Πολιτικής 
Αγωγής. Στοχεύει μέσω εκπαιδευτικών βιωματικών-ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων να κατανοήσουν οι 
μαθητές, ότι ως μελλοντικοί πολίτες μιας πολυπολιτισμικής και πολυγλωσσικής Ευρώπης οφείλουν να 
αναγνωρίζουν και να διαφυλάττουν τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των λαών. Ως προς τη μεθοδολογία 
στηριζόμαστε στις αρχές της εποικοδομιστικής προσέγγισης του Piaget, στην ανακαλυπτική μάθηση του 
Bruner και στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις του Vygotsky λαμβάνοντας υπόψη τα κοινωνικά μοντέλα 
μάθησης που δίνουν έμφαση στην κριτική σκέψη, τη συμμετοχική και συνεργατική μάθηση καθώς και τη 
δημιουργική έκφραση. Κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι μέσω της διαθεματικής προσέγγισης των 
υπολοίπων σχολικών μαθημάτων, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να έρθουν σε επαφή με την ιστορία, 
τη λογοτεχνία, τη γλώσσα, τον πολιτισμό, την τέχνη αλλά και γενικότερα με τα ιδιαίτερα πολιτισμικά 
χαρακτηριστικά των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ώστε να αντιληφθούν τόσο τη σημαντική προσφορά του 
ελληνικού πολιτισμού στην Ευρώπη όσο και τις επιρροές που δέχτηκε ο ελληνικός πολιτισμός από τον 
ευρωπαϊκό. 
 
Λέξεις-κλειδιά: Ευρωπαϊκή Ένωση, πολυπολιτισμικότητα, πολυγλωσσία, συνύπαρξη, αλληλεπίδραση 
 
1. Εισαγωγή 
Με βάση τη σύγχρονη αντίληψη για νέο σχολείο κρίνεται σκόπιμη η προσαρμογή του στις 
ανάγκες της εποχής μας. Ένα σχολείο ανοικτό στις ιδέες, στη γνώση, στην κοινωνία, που 
αξιοποιεί τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα βάζοντας στο επίκεντρο τον μαθητή. Μέσω της 
πολιτικής κοινωνικοποίησης και παιδείας στη σχολική εκπαίδευση και με κεντρικό 
εκπαιδευτικό άξονα τη διδασκαλία της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
επιτυγχάνεται η ανάληψη κοινωνικών ρόλων, η διαμόρφωση ενός συνόλου στάσεων, αξιών 
και αρχών, η συμμετοχή στο πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι (Τερλεξής, 1999; 
Δεληκωνσταντής, 2003; Καρακατσάνη, 2004; Γκίβαλος, 2005; Lenhart, 2006). Στο πλαίσιο 
μιας πολυπολιτισμικής και πολυγλωσσικής κοινωνίας η εκπαίδευση οφείλει να 
αντιμετωπίσει τον μαθητή από μικρή κιόλας ηλικία ως Ευρωπαίο πολίτη, προκειμένου να 
εξοικειωθεί άμεσα και αποτελεσματικά με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα και να 
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κατανοήσει εγκαίρως ότι είναι μείζονος σημασίας η διαφύλαξη των πολιτισμικών 
ιδιαιτεροτήτων των λαών (Σαββαΐδης, 2005; Γεωργαντά, 2013). 

Ο μαθητής οφείλει από νωρίς (Γεωργοπούλου, 2009; Οικονομίδης, 2009) μέσω της 
κοινωνικής και πολιτικής αγωγής να μυηθεί στην «πολιτική κουλτούρα», ήτοι, στην 
οικοδόμηση της πολιτικής ταυτότητας, στην υιοθέτηση μιας σειράς στάσεων, αξιών και 
αρχών κοινωνικής συνύπαρξης που διαμορφώνουν και καθορίζουν την κοινωνική 
συμπεριφορά. Και τούτο διότι ως μελλοντικός πολίτης πρέπει να είναι ικανός να 
προσεγγίζει τα προβλήματα ως μέλος μιας ευρύτερης κοινωνίας, να κατανοεί, να δέχεται 
και να αποδέχεται τις πολιτισμικές διαφορές, να ευαισθητοποιείται απέναντι στα 
ανθρώπινα δικαιώματα, υπερνικώντας γεωγραφικά ή πολιτισμικά εμπόδια (Schnapper, 
2000; Καρακατσάνη, 2004). Το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής στο σχολείο 
δίνει μέσω των θεματικών του ενοτήτων ερεθίσματα για την οικοδόμηση της ευρωπαϊκής 
ταυτότητας, την καλλιέργεια και την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής συνείδησης, μιας κοινής 
κουλτούρας πέρα από τα όρια των κρατών και την αποδοχή νέων πολιτικών αρετών στο 
πλαίσιο του πλουραλισμού και τελικώς στη διαμόρφωση του ευρωπαίου πολίτη. Ο μαθητής 
ως μελλοντικός πολίτης της Ευρώπης τοποθετείται ανάμεσα στον ατομικισμό και τις 
συλλογικές ταυτότητες, σε τοπικό, εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο και μαθαίνει να 
αναγνωρίζει την ατομικότητα και κάθε ιδιαιτερότητα, να σκέφτεται κριτικά και να 
λειτουργεί ανεξάρτητα ως άτομο και ταυτόχρονα ως μέλος ομάδων και κοινοτήτων (Hare, 
2002; Καρακατσάνη, 2004; Καλογιαννάκη, 2009). 

Από την άλλη, οι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο της διδασκαλίας των θεματικών ενοτήτων 
της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής οφείλουν να ξεπεράσουν τα γλωσσικά και πολιτισμικά 
εμπόδια και να χρησιμοποιήσουν την κοινή πολιτιστική κληρονομιά μέσω της λειτουργικής 
ενσωμάτωσης της ευρωπαϊκής διάστασης στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα και 
μέσω της διάχυσης των ευρωπαϊκών αξιών και ιδεών στους μαθητές, ως μελλοντικούς 
Ευρωπαίους πολίτες (Καρακατσάνη, 2004; Strike, 2003; Καρράς, 2009; Ελευθεράκης, 2009). 

Η διδασκαλία των θεματικών ενοτήτων της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής που 
αναφέρονται στην Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό ιδεώδες συμβάλλει στην κατανόηση της 
σημασίας της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της αξίας του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Με τα 
σχετικά θέματα οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή και θα γνωρίσουν την ιστορία, τη 
λογοτεχνία και γενικότερα τον πολιτισμό και την τέχνη της Ευρώπης, καθώς και τα ιδιαίτερα 
πολιτισμικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά των άλλων ευρωπαϊκών χωρών (Καλογιαννάκη, 
2009; Γεωργαντά, 2013). Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα κατανοήσουν τον ιστορικό και 
πολιτισμικό δεσμό των κρατών της Ευρώπης, θα συνειδητοποιήσουν τη σημασία της 
συνεργασίας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ τους αλλά και με άλλες 
χώρες. Έτσι, θα επιτευχθεί συγχρόνως η καλλιέργεια του σεβασμού προς την ετερότητα, η 
ανάπτυξη πρακτικών αποδοχής της διαφορετικότητας αλλά και η κατανόηση της έννοιας 
του ευρωπαίου πολίτη. 

Εν κατακλείδι, είναι σημαντικό μέσα από την εμφύσηση της ευρωπαϊκής ιδέας και των 
ευρωπαϊκών αξιών οι Έλληνες μαθητές να αποκτήσουν ικανότητες ευελιξίας, αυτόνομης 
σκέψης και κρίσης, ενώ ταυτόχρονα θα αντιληφθούν τη σημασία της ενεργούς συμμετοχής 
του πολίτη στην οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ιδέας (citizenship, προσέγγιση του Marshal 
«στην εκ της συμμετοχής ιδιότητα του πολίτη» Marshall & Bottomore, 2001: 16). Στο 
πλαίσιο της πολυπολιτισμικής Ευρώπης η ιδέα του ευρωπαίου πολίτη συνδέεται άμεσα με 
τις αξίες της ελευθερίας, της ισότητας, της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης και του 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Lenhart, 2006). Συνεπώς, η διδασκαλία 
αναφορικά με την Ευρώπη δεν σημαίνει απλώς την απόκτηση μιας σειράς γνώσεων σχετικά 
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με τον τρόπο λειτουργίας της˙ προκαλεί πολύ περισσότερο την πολιτική ευαισθησία 
απέναντι στις εσωτερικές αντιθέσεις και αντιφάσεις και στις διάφορες προσπάθειες 
δημοκρατικοποίησης των κοινωνιών και την υιοθέτηση μιας ιδεολογίας των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, που στηρίζεται στις αξίες ενός κοινού πολιτισμού, ήτοι της ισότητας, της 
αξιοπρέπειας και της διαπολιτισμικότητας (Καρακατσάνη, 2004; Παντίδης & Πασσιάς, 2004: 
307 κ.ε.). 
 
2. Σχέδιο διδασκαλίας 
Στο πλαίσιο της παραπάνω τοποθέτησης επιχειρήσαμε ένα σχέδιο διδασκαλίας με 
αφόρμηση μια ενότητα του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής και ειδικότερα 
την 3η θεματική με τίτλο «Το Άτομο και η Ευρωπαϊκή Ένωση» εστιάζοντας στο 1ο Κεφάλαιο 
που αναφέρεται στους Λαούς και τους πολιτισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η συγκεκριμένη πρόταση διδασκαλίας εστιάζει στην κατανόηση και συνειδητοποίηση εκ 
μέρους των μαθητών της ευρωπαϊκής τους ταυτότητας, προκειμένου να διαφυλάξουν τις 
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των λαών στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής Ευρώπης. 

Για την επίτευξη αυτού του στόχου μπορεί να γίνει διασύνδεση με γνωστικές περιοχές 
των μαθημάτων της Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Ιστορίας, της Γεωγραφίας και της 
Αισθητικής- Θεατρικής Αγωγής. 

 
Εικόνα 1. Διαθεματικότητα 

 
Το σχέδιο διδασκαλίας απευθύνεται στους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης, αλλά μπορεί να 

αξιοποιηθεί  και στις Δ΄- Ε΄ τάξεις, δεδομένου ότι η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, όπως 
προβλέπεται από τα ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ, διαχέεται διαθεματικά σε όλες τις τάξεις του 
δημοτικού με προσαρμοσμένες τις δραστηριότητες της διδασκαλίας στο γνωστικό και 
συναισθηματικό επίπεδο των μαθητών. 
 

Λαοί και πολιτισμοί της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΓΛΩΣΣΑ

Ανάπτυξη προφορικού και 
γραπτού λόγου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Γραφικές 
παραστάσεις, πίνακες, διαγράμμ

ατα

ΙΣΤΟΡΙΑ
Μύθοι γύρω από την ονομασία 
της Ευρώπης, η εξέλιξη των λαών 
και των πολιτισμών της στη 
πάροδο του χρόνου

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Οι πρωτεύουσες των κρατών, τα 

σύνορα τους και γεωφυσικά 
στοιχεία κάθε κράτους.

Κ.Π.Α
Αξία της 

συνύπαρξης, συνεργασίας και 
διαφύλαξης ιδιαιτεροτήτων των 

λαών 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Παιχνίδι ρόλων.

Εικαστικές απεικονίσεις.
Μουσικά ακούσματα

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ
Συγγραφή βιβλίου με  

παραμύθια από διάφορες 
ευρωπαϊκές χώρες.
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3. Πρότερες γνώσεις και αντιλήψεις των μαθητών 
Για την υλοποίηση του σχεδίου διδασκαλίας, σε ό,τι αφορά το γνωστικό αντικείμενο, 
γίνεται ανίχνευση των πρότερων γνώσεων των μαθητών σχετικά με την  Ευρώπη μέσω 
συζήτησης, παρουσίασης εικόνων που απεικονίζουν διάσημα ευρωπαϊκά μνημεία και 
διερευνητικών ερωτήσεων με αφόρμηση τα κείμενα «Η Ευρώπη και ο ταύρος» καθώς και 
αποσπάσματα από το βιβλίο του Ζακ Λε Γκοφ «Η Ευρώπη» (Ανθολόγιο της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης). 
Οι μαθητές έχουν ορισμένες γνώσεις για τα κράτη-μέλη, την  οργάνωση, τη δομή, καθώς και 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο από τα ΜΜΕ όσο και από αντίστοιχες 
διδακτικές ενότητες στο μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Ε΄ τάξης. 
Κρίνεται σκόπιμο κατά τη διδασκαλία να προβληματιστούν τα παιδιά μέσω συζήτησης 
σχετικά με ζητήματα ως προς τους λόγους σύστασης της Ένωσης και τους στόχους που 
επιδιώκεται να επιτύχει, καθώς και αν ο τρόπος οργάνωσής της βοηθά στην 
πραγματοποίησή τους. 

Τέλος, θα ήταν ωφέλιμη η συνεργασία των παιδιών σε ομάδες ανά θέμα για την 
αναζήτηση και την οργάνωση πληροφοριών, καθώς και την αξιολόγηση και συγγραφή του 
αποτελέσματος της εργασίας τους.  
 
4. Σκοποί και στόχοι      
Η κεντρική ιδέα που διέπει τη διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να 
αποκτήσουν οι μαθητές βασικές γνώσεις για τους λαούς που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να κατανοήσουν τη σημασία της συνύπαρξης 
και της συνεργασίας των λαών της Ευρώπης με στόχο τη διαφύλαξη των πολιτισμικών 
ιδιαιτεροτήτων των λαών στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής Ευρώπης για όλους (Το νέο 
Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθήματα των Κοινωνικών Επιστημών στο Δημοτικό, 2011). 

Συγχρόνως, ως προς τη μαθησιακή διαδικασία τα παιδιά μαθαίνουν να συνεργάζονται 
και να συνομιλούν εποικοδομητικά στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας και του σεβασμού του 
άλλου. Έχουν την προσωπική αλλά και συλλογική ευθύνη, ως μέλη μιας ομάδας, να 
οριοθετήσουν αξίες, στάσεις και συμπεριφορές που θα τους επιτρέψουν τη διαμόρφωση 
θετικής στάσης απέναντι σε όλους τους Ευρωπαίους συμπολίτες τους. Επίσης, διάχυτη θα 
είναι η διάθεση για εποικοδομητική συνεργασία και αλληλεγγύη βιώνοντας και εκτιμώντας 
με αυτόν τον τρόπο την αξία των ανθρωπιστικών και δημοκρατικών ιδεωδών.  

   
5.Θεωρητική προσέγγιση 
Το σχέδιο διδασκαλίας στηρίζεται μεθοδολογικά στις αρχές της εποικοδομιστικής 
προσέγγισης (κονστρουκτιβισμός) του Piaget, στην ανακαλυπτική μάθηση του Bruner και 
στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις μάθησης του Vygotsky, δίνοντας έτσι σημασία όχι 
στο τι θα διδαχθεί αλλά πώς θα διδαχθεί η νέα γνώση. Επίσης, ακολουθώντας τα κοινωνικά 
μοντέλα μάθησης δίνεται έμφαση στην κριτική σκέψη, τη συμμετοχική και συνεργατική 
μάθηση καθώς και τη δημιουργική έκφραση. Ο εκπαιδευτικός έχει το ρόλο του εμψυχωτή, 
του καθοδηγητή και συγχρόνως του διευκολυντή σε αυτή τη διαδικασία της ανακάλυψης 
της γνώσης με στόχο οι μαθητές να  συμμετέχουν ενεργά στην εργασία της ομάδας τους, να 
θέτουν ερωτήσεις, να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους και να συνεργάζονται αρμονικά 
με τους συμμαθητές τους (Ματσαγγούρας, 2000, 2003; Κοσσυβάκη, 2002; 2005; Elliott et 
al., 2008). 
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6. Εφαρμογή του σεναρίου 
Για τη συγκεκριμένη πρόταση διδασκαλίας διατίθενται δύο διδακτικές ώρες, κατά τη 
διάρκεια των οποίων πραγματοποιείται ανάγνωση κειμένων από το Ανθολόγιο της Ε΄-ΣΤ΄ 
τάξης (καλλιέργεια Φιλαναγνωσίας), παρουσιάζονται εικόνες από διάφορες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακούμε τον ύμνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακολουθεί η 
επεξεργασία του μαθήματος και των δραστηριοτήτων του σχολικού εγχειριδίου.  

Αφορμή για την έναρξη του σεναρίου μπορεί να αποτελέσει ένα πραγματικό 
περιστατικό, το οποίο ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε να το αντλήσει από τον Τύπο και να 
παρουσιάσει πληροφορίες γι’ αυτό. 

Στη δική μας περίπτωση αφού ο εκπαιδευτικός εστιάζει σε ένα περιστατικό που συνέβη 
λίγες μέρες πριν στο Παρίσι, το οποίο προκάλεσε το θάνατο σε έναν μεγάλο αριθμό 
ανθρώπων. Ο εκπαιδευτικός  προκαλεί μια συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις 
συνθήκες καταστρατήγησής τους με αφόρμηση το γεγονός. Τα παιδιά καταδικάζουν κάθε 
πράξη που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και μπορεί να στερήσει το δικαίωμα του 
κάθε συνανθρώπου μας στη ζωή, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται αποκόμματα 
εφημερίδων τα οποία απεικονίζουν την «πόλη του Φωτός» (καταιγισμός ιδεών). 

Η συζήτηση συνεχίζεται εστιάζοντας στις εικόνες των φύλλων της εφημερίδας, 
περιγράφοντας όσα έχουν γραφτεί για το Παρίσι, την «πόλη του Φωτός», και τέλος μέσω 
κατευθυνόμενων ερωτήσεων από τον εκπαιδευτικό τα παιδιά περιγράφουν τυχόν 
ευρωπαϊκές πόλεις που έχουν επισκεφτεί. 
 

   
 Εικόνα 2. «Η πόλη του Φωτός» Πηγή: Real News 15/11/2015 

 
Στη συνέχεια η συζήτηση εστιάζεται σε πληροφορίες σχετικές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

όπως στην ίδρυσή της αρχικά ως Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (Κ.Α.Χ) και αργότερα στη 
μετονομασία της σε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (Ε.Ο.Κ) και τέλος σε Ευρωπαϊκή 
Ένωση, στα κράτη που την απαρτίζουν, τους στόχους της και τα κριτήρια που θα πρέπει να 
πληροί ένα κράτος για την ένταξή του στην Ένωση (http://europa.eu/index-el). Επιπλέον, 
πολύ καλή δυνατότητα συζήτησης αποτελεί ο συμβολικός αριθμός των 12 αστεριών στη 
σημαία της αλλά και ο Ύμνος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ωδή στη Χαρά» του Μπετόβεν. Με 
αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε στην επαφή των παιδιών με ακούσματα κλασικής μουσικής 
εξυμνώντας αξίες, όπως η ελευθερία, η ειρήνη, η αλληλεγγύη και η συναδέλφωση των 
λαών. 

Με αφόρμηση τα σκίτσα του σχολικού εγχειριδίου (σελ.74), η συζήτηση περιπλέκεται 
γύρω από την προέλευση, την εξέλιξη και την προσφορά του ευρωπαϊκού πολιτισμού στον 
κόσμο και την επιρροή του στην εξέλιξη της επιστήμης παγκοσμίως (καταιγισμός ιδεών). 
Επίσης, αναζητούμε κοινά στοιχεία μεταξύ των λαών της Ευρώπης, όπως οι αξίες της 
δημοκρατίας, της ελευθερίας, του σεβασμού στην ετερότητα, στοιχεία που μπορούν να 
ενώσουν τους λαούς και πάνω στα οποία στηρίζεται η ιδέα της Ένωσης. 

Με κατάλληλες ερωτήσεις οι μαθητές επαναφέρουν στη μνήμη τους όσα  στοιχεία 
σχετικά με τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά των λαών της Ευρώπης γνωρίζουν και γίνεται 
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συζήτηση τόσο για τα κοινά χαρακτηριστικά όσο και για τις ιδιαιτερότητες των ευρωπαϊκών 
λαών σχετικά με τα διαφορετικά είδη μουσικής, ζωγραφικής, αρχιτεκτονικής και 
νοοτροπίας. Στη συνέχεια τα παιδιά παρατηρούν εικόνες που τους μοιράζει ο 
εκπαιδευτικός από διάφορα μνημεία και τοπία των κρατών της Ευρώπης και μεταφέρονται 
νοερά στον πολιτισμό αυτών των λαών. Μπορούμε επίσης, να αναφερθούμε, κατά τη 
διάρκεια της διδασκαλίας σε ήρωες παραμυθιών αναζητώντας τη χώρα καταγωγής τους και 
συζητώντας θέματα προσφιλή στα παιδιά. 

Στη συνέχεια, η ανάγνωση του αποσπάσματος «Η ευρωπαϊκή οικογένεια» (καλλιέργεια 
Φιλαναγνωσίας) κινεί  το ενδιαφέρον των μαθητών αναφορικά με το πώς επιτυγχάνεται η 
συνύπαρξη διαφορετικών στοιχείων μέσα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικογένειας αλλά 
και η σημασία της διαφύλαξης των ιδιαιτεροτήτων μέσα από τη συνεργασία και την κοινή 
πορεία των ευρωπαϊκών λαών. Οι μαθητές καλούνται να καταγράψουν ομοιότητες και 
διαφορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την οικογένεια.  

 Στην πορεία της διδασκαλίας αναφερόμαστε στον διαπολιτισμικό διάλογο και την 
αλληλεπίδραση μεταξύ των πολιτισμών, καθώς και τον τρόπο που οι λαοί επικοινωνούν. Οι 
μαθητές πληροφορούνται για τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και την 
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διδασκαλία των γλωσσών στους νέους. Μέσα 
από την παράθεση επιχειρημάτων και τη συζήτηση, τα παιδιά αναγνωρίζουν τα οφέλη της 
εκμάθησης ξένων γλωσσών και ενισχύουν τη θετική τους στάση στην επικοινωνία με 
αλλόγλωσσους. 

Προς την ολοκλήρωση της διδασκαλίας, οι μαθητές λειτουργώντας ως ενεργά 
υποκείμενα στην τάξη, μέσω της ανακαλυπτικής μάθησης, ολοκληρώνουν τη 
δραστηριότητα του σχολικού εγχειριδίου. Χωρισμένοι σε τυχαίες ομάδες καλούνται να 
συνθέσουν μια παραμυθοσαλάτα, με ήρωες παραμυθιών από διάφορα κράτη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, τα παιδιά 
ταξιδεύουν μέσω  Google Earth στα διάφορα κράτη και στους πολιτισμούς των λαών με 
τους αγαπημένους τους ήρωες. Τέλος επιδίδονται σε καλλιτεχνικές δημιουργίες με βάση το 
παραμύθι τους (Σχολικό εγχειρίδιο Κ.Π.Α ΣΤ΄ τάξης, Βιβλίο δασκάλου Κ. Π. Α ΣΤ΄ τάξης). 
 
7. Αξιολόγηση 
Η βασική αξιολόγηση των μαθητών σχετικά με την καλλιέργεια αισθημάτων συνύπαρξης, 
αλληλεγγύης και σεβασμού της ετερότητας διενεργείται κυρίως με τη συζήτηση (έμμεσος 
έλεγχος) και με διερευνητικές παιχνιώδους μορφής ερωτήσεις. Κρίνεται σκόπιμο οι 
μαθητές να έχουν κατανοήσει ότι παρά τις ιδιαιτερότητες των κρατών μελών, υπάρχουν και 
κοινά σημεία που στηρίζουν τη συνύπαρξη και τη συνεργασία των λαών της Ευρώπης. 
Επίσης, καλούνται οι μαθητές να συμπληρώσουν ένα φύλλο αξιολόγησης που στοχεύει 
στην καλύτερη κατανόηση των εννοιών της πολυπολιτισμικότητας, της συνύπαρξης, της 
αλληλεπίδρασης και της πολυγλωσσίας.  
 
8.Διάχυση της διδασκαλίας 
Αξίζει να επισημανθεί ότι προκειμένου να επιτευχθεί η διάχυση της διδασκαλίας μπορούν 
τα παιδιά στο τέλος της σχολικής χρονιάς να μιλήσουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη 
σημασία που έχει το σύνθημά της «Ενωμένοι στην πολυμορφία» (με την ευκαιρία της 
Ημέρας της Ευρώπης 9η Μαΐου), καθώς επίσης και να παρουσιάσουν την εργασία τους στο 
πλαίσιο της Θεατρικής Αγωγής. 
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9. Επίλογος 
Μέσα από στοχευόμενες δραστηριότητες και συζητήσεις οι μαθητές γνωρίζουν τα κράτη 
και τους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, τα κυριότερα 
πολιτισμικά στοιχεία τους και συγχρόνως εκτιμούν τα αξιόλογα έργα τέχνης και μνημεία 
που αποτελούν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό.    

Εν κατακλείδι, μια διδασκαλία αναφορικά με τους λαούς και τους πολιτισμούς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κρίνεται αποτελεσματική από το βαθμό συνειδητοποίησης της 
τεράστιας αξίας συνύπαρξης και συνεργασίας των λαών της Ευρώπης. Μιας συνύπαρξης 
που θα διαφυλάττει συγχρόνως τις ιδιαιτερότητες των λαών μέσα στο πλαίσιο μιας 
πολυπολιτισμικής και πολυγλωσσικής Ευρώπης.  
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Η θέση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην εκπαίδευση. 
Προτάσεις για την ένταξή τους στα Αναλυτικά Προγράμματα και τα 

σχολικά εγχειρίδια. 
 

Όλγα-Ιόλη Δέσπη 
Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος 

odespi@acg.edu 
 

 Μαρία Κόρδα 
Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος 

mkorda@acg.edu 
 
 

Περίληψη 
Έχουν περάσει 67 χρόνια από την ημέρα υπογραφής της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και, παρόλα αυτά, η καταπάτησή τους συνεχίζει να απασχολεί τη διεθνή και την εγχώρια 
κοινότητα. Πόσο διαφορετική θα μπορούσε να είναι αυτή η κατάσταση αν ο σεβασμός των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων καλλιεργείτο ακόμα περισσότερο από τα σχολικά θρανία μέσω της συμπερίληψής τους στο 
σχολικό πρόγραμμα; Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν η σημασία και η αναγκαιότητα της 
ύπαρξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στα σχολικά βιβλία και της συστηματικής διδασκαλίας τους. Πιο 
συγκεκριμένα, αφού αναλυθεί ο όρος Ανθρώπινα Δικαιώματα και παρουσιαστεί ο τρόπος που αυτά είναι 
σήμερα ενταγμένα στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών της ελληνικής εκπαίδευσης, εκπονείται συγκριτική 
έρευνα στην αντίστοιχη πρακτική άλλων ευρωπαϊκών κρατών σε αυτόν τον τομέα. Επιπλέον και με αφορμή τη 
συγκρότηση και λειτουργία Ομίλου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Pierce-Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος 
για το σχολικό έτος 2015-2016, παρουσιάζεται ο σχεδιασμός της εν λόγω δραστηριότητας η οποία είναι 
προσανατολισμένη σε βιωματικές διδακτικές πρακτικές, προκειμένου τα παιδιά να μπορέσουν να δουν στην 
πράξη τη σημασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.Οι δραστηριότητες αυτές δίνουν στα παιδιά Δεξιότητες, 
Γνώσεις και Στάσεις τις οποίες θα χρειαστούν στον αγώνα τους για τη δημιουργία ενός κόσμου ελεύθερου 
από τις παραβιάσεις των Aνθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενός κόσμου με ευαισθητοποιημένους πολίτες που θα 
εφαρμόζουν στην πράξη όσα είναι προαπαιτούμενα για τη δημοκρατία, την πρόοδο, την ελευθερία και τη ζωή 
με αξιοπρέπεια. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η παρούσα εργασία καταλήγει στη διατύπωση 
προτάσεων για την ουσιαστικότερη ένταξη της διδασκαλίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην εκπαιδευτική 
πρακτική, όπως για παράδειγμα, τη δημιουργία ενός ευρύτερου κεφαλαίου με τον ομώνυμο τίτλο στο σχολικό 
εγχειρίδιο της Γ Γυμνασίου στο πλαίσιο του μαθήματος της ΚΠΑ ή τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου 
εγχειριδίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διδακτικές βιωματικές 
πρακτικές. 
 
Λέξεις-κλειδιά: Εκπαίδευση, Ανθρώπινα Δικαιώματα, βιωματικές δράσεις, σχολικά εγχειρίδια 
 
Εισαγωγή 
Οι διακηρύξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα από την εποχή της Αμερικανικής και της 
Γαλλικής επανάστασης όλο και πυκνώνουν. Στον 20ο αιώνα, μάλιστα, μετά το Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο υπεγράφησαν και διεθνείς διακηρύξεις, όπως η Οικουμενική Διακήρυξη 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (1948). Δυστυχώς, όμως, όσο πυκνώνουν οι διακηρύξεις τόσο 
πυκνώνουν και οι παραβιάσεις αυτών, όχι μόνο από τρίτα μέρη αλλά και από τους ίδιους 
που τις υπέγραψαν (Τσάτσος, 1977). Η παγκοσμιοποίηση αν και είναι άμεσα συνδεδεμένη 
με την ευημερία και τον πλούτο έχει ταυτόχρονα επιφέρει φτώχεια και κοινωνικές 
ανισότητες, ιδιαίτερα σε μία περίοδο οικονομικής κρίσης όπως αυτή που διανύουμε. Για το 
λόγο αυτό η ανάγκη διδασκαλία στους μαθητές μας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
καθίσταται επιτακτική. (Τσάτσος, 1977) 

mailto:odespi@acg.edu
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Τι είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα: 
Δικαίωμα είναι κάποιου είδους ελευθερία. Είναι κάτι που το δικαιούται κάποιος επειδή 
είναι άνθρωπος. Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα βασίζονται στην αρχή του σεβασμού του 
ατόμου. Η βασική θεώρησή τους είναι ότι κάθε άτομο είναι ένα ηθικό και λογικό ον που 
αξίζει να του φέρονται με αξιοπρέπεια. Αποκαλούνται ανθρώπινα δικαιώματα γιατί είναι 
οικουμενικά.(Ενωμένοι για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα: Κάνοντας τα Ανθρώπινα 
Διακαιώματα Πραγματικότητα, 2016) 

 
Σημασία-Ρόλος-Προσφορά 
Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες μας επιτρέπουν να αναπτύξουμε 
πλήρως και να χρησιμοποιήσουμε τις ανθρώπινες αρετές μας, την νοημοσύνη μας, τα 
ταλέντα μας και τη συνείδησή μας και να ικανοποιήσουμε τις πνευματικές και άλλες 
ανάγκες μας. Πιο συγκεκριμένα, αποτελούν τη βάση του πολιτισμού, διασφαλίζουν 
κοινωνική ευρυθμία και ισορροπία (οριοθέτηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων), έχουν 
πρακτική υπόσταση και προστατεύουν τον άνθρωπο και υλοποιούν το ανθρωπιστικό 
ιδεώδες (Τσάτσος, 1977). 
 
Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα 
Μία από τις βασικότερες προϋποθέσεις για την πραγμάτωση των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων είναι η εκπαίδευση των πολιτών σε αυτά. Το γεγονός αυτό γίνεται σαφές και 
από την ίδια την Οικουμενική Διακήρυξη του 1948 όπου στο 26ο άρθρο της ανακηρύσσει 
την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα αναπόσπαστο κομμάτι του δικαιώματος στην 
εκπαίδευση (Levin, 2013) 

Η διεθνής κοινότητα έχει ομόφωνα εκφράσει την άποψη σύμφωνα με την οποία η 
συμβολή της Εκπαίδευσης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΑΔ) στην υλοποίηση των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθώς και στη μακροπρόθεσμη πρόληψη των παραβιάσεών 
τους και των βίαιων συγκρούσεων είναι καθοριστική. Διατάξεις για την ΕΑΔ, και ιδίως στο 
πλαίσιο του σχολικού συστήματος, έχουν ενσωματωθεί σε πολλές διεθνείς πράξεις, όπως η 
Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Διεθνές Σύμφωνο για τα 
Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού, τη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών, η 
σύμβαση της ΟΥΝΕΣΚΟ κατά των διακρίσεων στην εκπαίδευση και τη Διακήρυξη της 
Βιέννης και το πρόγραμμα Action.1. (Διεθνής Αμνηστία, 1996), (Levin, 2013), (Ενωμένοι για 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα: Κάνοντας τα Ανθρώπινα Διακαιώματα Πραγματικότητα, 2016). 
Η Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα βοηθά το σχολικό σύστημα να εκπληρώσει τους 
στόχους του και συμβάλλει στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη μιας χώρας. 
 
Τι ακριβώς είναι η Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα; 
Με απλά λόγια, η Εκπαίδευση σχετικά με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και υπέρ αυτών έχει 
στόχο οι μαθητές να καταλάβουν τι είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, να συναισθάνονται τη 
σημασία τους, ώστε να τα σέβονται και να τα υπερασπίζονται και να τους παρέχει τις 
Δεξιότητες, τις Γνώσεις και τις Στάσεις για να παλέψουν την καταπάτησή τους. (Ενωμένοι 
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα: Κάνοντας τα Ανθρώπινα Διακαιώματα Πραγματικότητα, 
2016). Στόχος της είναι να ενισχύσει το σεβασμός και τις ελευθερίες, να συμβάλει στην 
πλήρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, καθώς και της αξιοπρέπειάς τους, να 
προωθήσει την κατανόηση, το σεβασμό, την ισότητα των φύλων και της φιλίας μεταξύ των 
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λαών και των ομάδων, να διδάξει τα παιδιά να συμμετέχουν αποτελεσματικά σε μια 
ελεύθερη κοινωνία και να προωθήσει τιςενέργειες των Ηνωμένων Εθνών για την προαγωγή 
της ειρήνης (Διεθνής Αμνηστία, 1996), (Levin, 2013). Για το λόγο αυτό, άλλωστε, οι 
άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους είναι πιο ευάλωτοι στην κακομεταχείριση 
και συχνά στερούνται της γλώσσας και του εννοιολογικού πλαισίου για να υποστηρίξουν 
αποτελεσματικά τους εαυτούς τους. Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό ότι η εκπαίδευση στα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως μια αποτελεσματική 
στρατηγική για την πρόληψη των παραβιάσεων των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Σε αυτό το πλαίσιο κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας, μάλιστα, ο ΟΗΕ προτρέπει και 
υποστηρίζει όλα τα κράτη-μέλη να θέσουν τις γνώσεις σχετικά με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα διαθέσιμες σε όλους μέσω του επίσημου σχολικού συστήματος. Αφού θεωρεί 
ότι η εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι η ίδια ένα θεμελιώδες ανθρώπινο 
δικαίωμα, αλλά και μια ευθύνη.Παρά, όμως, τα άρθρα και τις ενημερωτικές εκπομπές η 
ΕΑΔ δεν είναι ευρέως διαδεδομένη (Τσάτσος, 1977) 

 
Διεθνές Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ 
Ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, με σημείο αναφοράς το Προοίμιο της Οικουμενικής 
Διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών, όπου επισημαίνεται η σημασία της διδασκαλίας και της 
παιδείας στην ανάπτυξη του σεβασμού των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του 
ανθρώπου, έχει καθιερώσει, εδώ και δεκαετίες, τον όρο Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα. Η προώθηση της Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα στηρίζεται στην 
παραδοχή ότι μέσα από την αντίληψη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως γενικά αποδεχτών 
αρχών και κανόνων της κοινωνίας θα περιοριστεί η βία στο εσωτερικό της κοινωνίας. 

Η εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, λοιπόν, είναι ζωτικής σημασίας για τις 
κοινωνίες μας. Προωθεί τις αρχές της ισότητας, της πρόληψης συγκρούσεων ή της επίλυσης 
αυτών. Αποτελεί μέσον διαμόρφωσης κοινωνιών στις οποίες τα Ανθρώπινα Δικαιώματα θα 
εκπληρώνονται και θα αποτελούν αντικείμενο σεβασμού και προστασίας. Σύμφωνα με τον 
Συνήγορο του Παιδιού, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα Δικαιώματα του Παιδιού, ως 
υποσύνολο αυτών, αποτελούν μια έννοια που, αν τη μεταδώσουμε σωστά στον πληθυσμό 
των μαθητών μας, πραγματικά μπορούμε να βοηθήσουμε στην κατανόηση και την 
προαγωγή μιας κουλτούρας αλληλοσεβασμού, υποστήριξης και συνύπαρξης την οποία 
χρειάζεται η κοινωνία μας. Πρέπει να στηρίξουμε νέες πρωτοβουλίες στην εκπαίδευση στα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα, να ενισχύουμε την εφαρμογή των ήδη υπαρχουσών και να 
ενδυναμώσουμε τη συνεργασία της σχολικής κοινότητας με όλους τους αρμόδιους φορείς. 

Ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, με σημείο αναφοράς το Προοίμιο της 
Οικουμενικής Διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών, όπου επισημαίνεται η σημασία της 
διδασκαλίας και της παιδείας στην ανάπτυξη του σεβασμού των δικαιωμάτων και των 
ελευθεριών του ανθρώπου, έχει καθιερώσει, εδώ και δεκαετίες, τον όρο Εκπαίδευση στα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα. Η προώθηση της Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
στηρίζεται στην παραδοχή ότι μέσα από την αντίληψη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως 
γενικά αποδεχτών αρχών και κανόνωντης κοινωνίας θα περιοριστεί η βία στο εσωτερικό της 
κοινωνίας (ΙΜΔΑ, 2015). 

Η εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, λοιπόν, είναι ζωτικής σημασίας για τις 
κοινωνίες μας. Προωθεί τις αρχές της ισότητας, της πρόληψης συγκρούσεων ή της επίλυσης 
αυτών. Αποτελείμέσον διαμόρφωσης κοινωνιών στις οποίες τα Ανθρώπινα Δικαιώματα θα 
εκπληρώνονται και θα αποτελούν αντικείμενο σεβασμού και προστασίας. Σύμφωνα με τον 
Συνήγορο του Παιδιού, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα Δικαιώματα του Παιδιού, ως 
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υποσύνολο αυτών, αποτελούν μια έννοια που, αν τη μεταδώσουμε σωστά στον πληθυσμό 
των μαθητών μας, πραγματικά μπορούμε να βοηθήσουμε στην κατανόηση και την 
προαγωγή μιας κουλτούρας αλληλοσεβασμού, υποστήριξης και συνύπαρξης την οποία 
χρειάζεται η κοινωνίαμας (ΙΜΔΑ, 2015). Πρέπει να στηρίξουμε νέες πρωτοβουλίες στην 
εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, να ενισχύουμε την εφαρμογή των ήδη 
υπαρχουσών και να ενδυναμώσουμε τη συνεργασία της σχολικής κοινότητας με όλους τους 
αρμόδιους φορείς. 

Το 2004, η Γενική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε το Διεθνές Πρόγραμμα για 
την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, που ως στόχο είχε να στηρίξει τις ήδη 
υφιστάμενες σχετικές πρωτοβουλίες των κρατών-μελών της, οι οποίες είχαν αναληφθεί στο 
πλαίσιο των επιτευγμάτων της Δεκαετίας της Εκπαίδευσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
των Ηνωμένων Εθνών (1995-2004). Το Διεθνές αυτό πρόγραμμα αποτελεί συγκεκριμένο 
πλαίσιο για την ανάπτυξη και καθιέρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα εθνικά 
συστήματα εκπαίδευσης. Σε αυτό το πλαίσιο, θα εξετάσουμε ορισμένες καλές πρακτικές 
που υιοθετήθηκαν από κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση στα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα, έτσι όπως αυτές παρουσιάζονται στις σχετικές αναφορές που το 
Υπουργείο Παιδείας της κάθε χώρας απέστειλε στη Γενική Επιτροπή του ΟΗΕ, προκειμένου 
να συναγάγουμε συμπεράσματα σχετικά με τις αντίστοιχες πρακτικές της Ελλάδας και να 
διατυπώσουμε προτάσεις για τη βελτίωση τους. 
Βόρεια Ιρλανδία: Υιοθέτησε το πρόγραμμα Εκπαίδευση στην Τοπική και Εθνική Αγωγή του 
Πολίτη, βασικοί στόχοι του οποίου είναι:  
• η διαφορετικότητα και η κοινωνική ένταξη 
• τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και η κοινωνική ευθύνη 
• η ισότητα και η κοινωνική δικαιοσύνη 
• η Δημοκρατία και η ενεργή συμμετοχή των πολιτών.  
Οι παραπάνω στόχοι εκπληρώνονται με σχετικές δράσεις από τους μαθητές μέσα στην 
τάξη. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της κοινωνικής 
ευθύνης, οι μαθητές καλούνται να ερευνήσουν τις αρχές της κοινωνικής ευθύνης και τον 
ρόλο των πολιτών, της κοινωνίας και της κυβέρνησης στην προαγωγή αυτών 
(CouncilofEurope, OSCE/ODIHR, UNESCO, OHCHR, 2009).   
Γερμανία: η σχετική πρωτοβουλία της Γερμανίας έχει ως στόχο την ενίσχυση της 
εκπαίδευσης στα Δικαιώματα του Ανθρώπου στα σχολεία με τη σύσταση ενός δόκιμου, 
αποτελεσματικού πλαισίου για τη διδασκαλία των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε όλες τις 
σχολικές βαθμίδες. Το πλαίσιο καθορίζει τι πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές γύρω από τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και γιατί, 
χωρίς όμως να προσδιορίζει τους τρόπους διδασκαλίας, καθώς και χωρίς να επιβάλει τις 
μεθόδους και τα σχολικά εγχειρίδια στα οποία πρέπει να στηριχτεί η όλη εκπαιδευτική 
διαδικασία (CouncilofEurope, OSCE/ODIHR, UNESCO, OHCHR, 2009).  
Ισπανία: Μέχρι το 2006, οπότε και ψηφίστηκε ο Οργανικός Νόμος για την Εκπαίδευση, η 
εκπαίδευση για την Πολιτική Αγωγή και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα αντιμετωπιζόταν 
αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο άλλων διδακτικών αντικειμένων. Ο Οργανικός Νόμος 
για την Εκπαίδευση αποτέλεσε μεταρρυθμιστική τομή, αφού προώθησε την Εκπαίδευση 
στα Ανθρώπινα Δικαιώματα ως μεμονωμένο, ξεχωριστό διδακτικό αντικείμενο στην 
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Ισπανίας (Council of Europe, 
OSCE/ODIHR, UNESCO, OHCHR, 2009). 
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Χώρα των Βάσκων: ΤοΒασκικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την Ειρήνη και τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα (Basque Education Plan for Peace and Human Rights) είχε ως στόχο να 
προωθήσει την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μέσω της εκπαίδευσης, 
διασφαλίζοντας ότι όλα τα εκπαιδευτικά μέσα και οι αντίστοιχες διαδικασίες – 
συμπεριλαμβανομένων των ωρολόγιων προγραμμάτων και της διδακτέας ύλης – θα 
στόχευαν στην καλύτερη εκπαίδευση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και την καλλιέργεια 
του σεβασμού τους στους κόλπους της σχολικής κοινότητας. Για την επίτευξη αυτού του 
στόχου και προκειμένου να συμπεριληφθούν τα Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σε 
θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση, καταρτίστηκε ένα Παρατηρητήριο Συνύπαρξης σε όλα τα εκπαιδευτήρια, 
καθώς και συγκεκριμένο τμήμα υποστήριξης των σχολικών μονάδων (CouncilofEurope, 
OSCE/ODIHR, UNESCO, OHCHR, 2009).  
Ρωσία: Το Εννοιολογικό Πλαίσιο για τη Διδασκαλία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
(Conceptual Frame work for Teaching Human Rights) αναφέρεται στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση και αντιμετωπίζει τα Ανθρώπινα Δικαιώματα τόσο ως ξεχωριστό, αυτοτελές 
διδακτικό αντικείμενο, όσο και ως ενσωματωμένο σε άλλα συναφή διδακτικά αντικείμενα 
(CouncilofEurope, OSCE/ODIHR, UNESCO, OHCHR, 2009).  
Φινλανδία: Παρά το γεγονός ότι φημίζεται για το εκπαιδευτικό της σύστημα, η Φινλανδία 
δεν είχε προωθήσει ανάλογα τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στον χώρο της εκπαίδευσης. Οι 
μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντιμετώπιζαν τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 
σαν ένα πολύ δύσκολο αντικείμενο, αφενός, αλλά και σαν ένα αυτονόητο ζητούμενο, 
αφετέρου. Θεωρούσαν ότι τα προβλήματα καταπάτησης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
«υπάρχουν κάπου αλλού». Οι μαθητές δεν ήταν εξοικειωμένοι με τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου και τους θεσμούς και οργανισμούς προστασίας και υπεράσπισής τους. Ενώ, 
τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί είχαν συνδέσει τα δικαιώματα του ανθρώπου με 
τη διδασκαλία των μαθημάτων των Θρησκευτικών, της Ιστορίας, των Κοινωνικών 
Επιστημών. Το 2010, το Εθνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης της Φινλανδίας συμπλήρωσε το 
βασικό ωρολόγιο πρόγραμμα με περιεχόμενο αναφορικό με τις συνθήκες και τις συμβάσεις 
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, την ιστορία τους, αλλά και περιπτώσεις καταπάτησης 
τους (TheHumanRightsCentre, 2014).  
UNESCO, Συμβούλιο της Ευρώπης και άλλοιδιεθνείς οργανισμοί και οργανώσεις: έχουν 
ασχοληθεί συστηματικά με την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην Εκπαίδευση στα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα και παράλληλα με την παραγωγή κατάλληλου εκπαιδευτικού 
υλικού.Οι εκδόσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, COMPASS –εγχειρίδιο κατάρτισης νέων 
στα Ανθρώπινα Δικαιώματα- και COMPASITO -εγχειρίδιο κατάρτισης παιδιών στα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα– αποτελούν σημαντικά βοηθήματα για τους εκπαιδευτικούς, αλλά 
και για εθελοντές που θέλουν να ασχοληθούν με το θέμα. Τα εν λόγω εγχειρίδια, μέσα από 
εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις που δίνουν έμφαση στην προώθηση της 
ισότηταςκαι της διαπολιτισμικότητας, προωθούν μια ευρεία αντίληψη για τηνεκπαίδευση 
στα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, και συγκεκριμένα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 
δυστυχώς η πολιτειακή παιδεία και η διδασκαλία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχουν 
μερικώς μόνο συμπεριληφθεί. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν 
συμμετοχικές διαδικασίες των μαθητών, όπως η Αγωγή Υγείας, τα πολιτιστικά και 
περιβαλλοντικά προγράμματα,είναι προαιρετικές. Είναι χρήσιμο τα προγράμματα αυτά να 
διαδοθούν και να εφαρμοστούν σε ολόκληρο τον μαθητικό πληθυσμό, προκειμένου να 
αλλάξει η κουλτούρα των σχολείων. Σε αυτή την προσπάθεια, ας μη ξεχνάμε και τον 
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σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο θεσμός των μαθητικών κοινοτήτων. 
Μαθητικές κοινότητες σημαίνει σχολική δημοκρατία και συμμετοχή των μαθητών στα 
κοινά, η οποία δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει ατονήσει (ΙΜΔΑ, 2015).  

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι παρά τη βαρύνουσα σημασία που οι περισσότερες 
χώρες φαίνεται να αποδίδουν στην Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στην πράξη 
περιορίζονται σε προσπάθειες οι οποίες αντιμετωπίζουν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο 
πλαίσιο κάποιου άλλου διδακτικού αντικειμένου και όχι ως ανεξάρτητο μάθημα. Είναι 
βέβαιο ότι όλες οι προσπάθειες που παρουσιάσαμε αποβλέπουν στην καλλιέργεια αξιών, 
δεξιοτήτων και κατανοήσεων γύρω από τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την ηθική, 
διανοητική και πολιτική διάπλαση των μαθητών, όμως δεν επιμένουν στην επιμόρφωση 
των παιδιών στην ουσία των θεσμοθετημένων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μέσω κυρίως 
βιωματικών εκπαιδευτικών διαδικασιών∙διαδικασιών, δηλαδή, που βοηθούν τα παιδιά να 
αντιλαμβάνονται και να κατανοούν μέσα από το βίωμα, ενεργοποιούν τα συναισθήματα 
παράλληλα με τη νόηση και αξιοποιούν την αναφορά σε παραδείγματα, ελεύθερους 
συνειρμούς, παιχνίδια ρόλων, δραματοποίηση, εικαστικές αναπαραστάσεις, 
αλληλεπίδραση και διάφορες δυαδικές ή ομαδικές διεργασίες. 

Προκειμένου κάθε εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό πρόγραμμα να είναι συναφές με τις 
αρχές των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, πρέπει να παρέχει γνώσεις και πληροφόρηση γύρω 
από τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και να προσπαθεί να αναπτύσσει στάσεις και 
συμπεριφορές σύμφωνες με αυτά τα δικαιώματα. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι απαραίτητο 
κάθε σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα να είναι βιώσιμο για εύλογο χρονικό διάστημα, να 
εμπλέκει άμεση καισυνεχή διάδραση ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και εκπαιδευομένους και 
να συμπεριλαμβάνει πρακτικές μεθόδους μάθησης (AmnestyInternational, 1998). 
Παράλληλα, πρέπει να επιδιώκει την καλλιέργεια βασικών ικανοτήτων όπως κριτική σκέψη, 
επικοινωνιακές ικανότητες, ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και διαπραγμάτευσης∙ 
ικανότητες απαραίτητες για τον σεβασμό και την τήρηση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.  

 
ΌμιλοςΑνθρωπίνωνΔικαιωμάτων PIERCE-THE AMERICAN COLLEGE OF GREECE 
Στο παραπάνω πλαίσιο και αντιλαμβανόμενοι το έλλειμμα που υπάρχει στην Εκπαίδευση 
στα Δικαιώματα του Ανθρώπου στη χώρα μας, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα που 
επιφέρει και που γίνονται ολοένα περισσότερο εμφανή στη σχολική κοινότητα, το 
Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος– Pierce αποφάσισε τη συγκρότηση σχετικού ομίλου. Ο 
Όμιλος λειτουργεί κάθε δύο εβδομάδες για μια διδακτική ώρα ενταγμένη στο ωρολόγιο 
πρόγραμμα των μαθητών και απευθύνεται τόσο σε μαθητές Γυμνασίου όσο και σε μαθητές 
Λυκείου.  

Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή μας προβλημάτισε το γεγονός ότι θα έπρεπε να 
εργαστούμε με μια τάξη ανομοιογενούς μαθητικού πληθυσμού, λόγω της ηλικιακής 
διαφοράς. Από την πρώτη, ωστόσο, συνάντηση, καταλάβαμε ότι δεν ετίθετο πρόβλημα, 
ακριβώς επειδή τα παιδιά δεν ήταν καθόλου εξοικειωμένα με τον όρο Δικαιώματα του 
Ανθρώπου.  

Στόχος του Ομίλου είναι να δώσει θεωρητικές γνώσεις γύρω από το πλαίσιο που 
καθορίζει τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, αλλά κυρίως να διαμορφώσουμε βιωματικά 
περιβάλλοντα, ώστε τα παιδιά να έρθουν σε άμεση επαφή με περιπτώσεις καταπάτησης 
και υπεράσπισης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με καταστάσεις διλημματικές περί 
δικαίου και αδίκου, να προβληματιστούν, να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα, να 
συνδιαλεχθούν, να φέρουν επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα και εν τέλει να 
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ευαισθητοποιηθούν γύρω από την έννοια των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και την 
έμπρακτη εφαρμογή αυτών. 

Σε αυτό το πλαίσιο, το ταξίδι μας στον κόσμο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ξεκίνησε 
με μια προσπάθεια ορισμού τους και κατανόησης των νοημάτων που περικλείουν. Σε αυτή 
την προσπάθεια, έγινε μια ιστορική προσέγγισή τους μέσα από ειδικά διαμορφωμένο 
βίντεο της Διεθνούς Αμνηστίας περί της ιστορίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου από την 
πρώτη σύλληψη της ιδέας μέχρι και την επίσημη θεμελίωσή τους από την Οικουμενική 
Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Στη συνέχεια, αναπτύξαμε την πρώτη 
βιωματική δράση ζητώντας από τα παιδιά να φανταστούν, ανά ομάδες, ότι ζουν σε μια 
φανταστική χώρα και καταρτίζουν ένα πλαίσιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου απαράβατο 
στη χώρα τους. Αφού καταγράψαμε, ομαδοποιήσαμε και ιεραρχήσαμε τα δικαιώματα που 
προτάθηκαν, συμπεράναμε ότι τα παιδιά αποδίδουν μεγαλύτερη σημασίαστο δικαίωμα της 
ζωής, της ισότητας και της ελευθερίας (Διεθνής Αμνηστία, 1996).  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αποτελέσματα, εξετάσαμε συγκριτικά τα δικαιώματα 
της φανταστικής χώρας των παιδιών με εκείνα που προβλέπει η Οικουμενική Διακήρυξη 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και με αυτόν τον τρόπο αναλύσαμε τα 30 σχετικά άρθρα, 
με τη συνοδεία και σχετικού βίντεο, ώστε τα παιδιά να οπτικοποιήσουν τη νέα γνώση. 
Επόμενη βιωματική δράση υπήρξε η αναζήτηση εκ μέρους των παιδιών περιπτώσεων 
δικαιωμάτων που είτε καταπατώνται είτε αποτελούν αντικείμενο υπεράσπισης σε 
καθημερινή βάση. Με αφόρμηση τίτλους και αποσπάσματα άρθρων από εφημερίδες, τους 
ζητήσαμε να εντοπίσουν ποιο από τα Δικαιώματα του Ανθρώπου θίγεται ανά περίπτωση 
και στη συνέχεια τους ενθαρρύναμε να εργαστούν με το ίδιο τρόπο σε τίτλους και 
αποσπάσματα που οι ίδιοι θα εντοπίσουν. Στόχος και αποτέλεσμα της δράσης αυτής ήταν 
τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν ότι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα μας αφορούν όλους και 
αποτελούν καθημερινό διακύβευμα της κοινωνικής συμβίωσης των ανθρώπων. Με 
αντίστοιχο τρόπο, εργαστήκαμε και με την ανάλυση της Διεθνούς Σύμβασης για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού, την οποία, όπως ήταν φυσικό, τα παιδιά αντιμετώπισαν με τρόπο 
πιο εξειδικευμένο πια, αλλά και με μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Κυρίαρχο θέμα, βέβαια, της εν 
λόγω ανάλυσης υπήρξε το πρόβλημα της ενδοσχολικής βίας ως περίπτωση καταπάτησης 
των δικαιωμάτων του παιδιού, αλλά και το μείζον θέμα του προσφυγικού που, προς μεγάλη 
μας ευχάριστη έκπληξη, αγγίζει αληθινά τα παιδιά, τα απασχολεί και τα προβληματίζει.  

Επόμενος στόχος μας ήταν η εξοικείωση των μαθητών με τα όργανα και τους θεσμούς 
προστασίας και προώθησης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε διεθνές, ευρωπαϊκό και 
εθνικό επίπεδο, ώστε να καταστεί κατανοητό στα παιδιά ότι τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 
αποτελούν αντικείμενο ενεργούς ενασχόλησης ενός οργανωμένου δικτύου εμπλεκόμενων 
φορέων και, έτσι, να αναδειχθεί η σημασία της περιφρούρησής τους. Για την εφαρμογή 
αυτού του θεωρητικού πλαισίου, επιλέξαμε και συζητήσαμε με τα παιδιά την πρωτοβουλία 
“WriteforRights” της Διεθνούς Αμνηστίας, η οποία αφορά στη γνωστοποίηση περιπτώσεων 
άδικης δίωξης ανθρώπων και καταπάτησης των δικαιωμάτων τους και κινητοποίησης των 
ενδιαφερομένων πολιτών ή φορέων για την υπεράσπισή τους, μέσω επιστολών. Αφού 
αναδείξαμε ορισμένες περιπτώσεις, ζητήσαμε από τους μαθητές να υπερασπιστούν την 
υπόθεση που ήθελαν γράφοντας σχετική επιστολή και επικαλούμενοι τις γνώσεις που 
έχουν αποκομίσει γύρω από τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.  

Σε αυτή τη λογική κινήθηκε, κινείται και θα συνεχίσει να κινείται ο τρόπος εργασίας μας 
στον συγκεκριμένο Όμιλο, πλαισιωμένος, πέρα από τα μικρού μήκους βίντεο, και από την 
προβολή κινηματογραφικών αυτοβιογραφικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σχετικών με το 
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έργο ανθρώπων που σημάδεψαν και καθόρισαν τον συγκεκριμένο χώρο, όπως ο Μαχάτμα 
Γκάντι ή ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.  

Επιδίωξή μας είναι τους επόμενους μήνες να πραγματοποιηθεί μια επίσκεψη των 
παιδιών στα γραφεία της ActionAid, όπου θα έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν με 
ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον χώρο και έτσι να κατανοήσουν ακόμη 
περισσότερο όλα τα σχετικά με τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ζητήματα. Επίσης, για την 
επόμενη χρονιά, ευχής έργον θα ήταν να πραγματοποιήσουμε εκπαιδευτική επίσκεψη στην 
πόλη, το όνομα της οποίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, 
το Στρασβούργο, και συγκεκριμένα στο Συμβούλιο της Ευρώπης και το Δικαστήριο των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ώστε οι μαθητές να έρθουν σε επαφή και να γνωρίσουν από 
κοντά το έργο αυτών των θεσμών.  

Πραγματικά για εμάς η λειτουργία αυτού του Ομίλου αποτέλεσε ταξίδι εξερεύνησης και 
ανακάλυψης ενός χώρου όπου παρατηρείται εκπαιδευτικό έλλειμμα και ο οποίος χρήζει 
ιδιαίτερης ενασχόλησης, όπως αποδείχθηκε από την ανταπόκριση των μαθητών, το 
έμπρακτο ενδιαφέρον τους, την αμείωτη διάθεση συμμετοχής τους και τις πρωτότυπες 
ιδέες τους για περαιτέρω δράσεις. Η γνώση, η ευαισθητοποίηση και συνειδητότητα των 
μαθητών στα Δικαιώματα του Ανθρώπου αποτελεί σημαντικό βήμα για την αυτοβελτίωση 
τους, την ωρίμανσή τους και την καλλιέργεια του αλτρουισμού και του σεβασμού στον 
συνάνθρωπο ως βασικών στοιχείων της προσωπικότητάς τους. Είναι μάθημα ζωής και ως 
τέτοιο θεωρούμε ότι πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο υποχρεωτικό κομμάτι στης 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
 
Προτάσεις 
Είναι προφανές ότι η διδασκαλία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εναπόκειται κυρίως στη 
διακριτική ευχέρεια των καθηγητών και των διευθυντών των σχολικών μονάδων. Συχνά, 
μάλιστα, το ήδη επιβαρυμένο πρόγραμμα των μαθητών δεν τους επιτρέπει να ασχοληθούν 
σε βάθος με το θέμα. Παρόλα αυτά όσοι εκπαιδευτικοί αποφασίσουν να διδάξουν στα 
παιδιά τα Ανθρώπινα Δικαιώματα το κάνουν είτε εισάγοντας το θέμα στο δικό τους μάθημα 
είτε στην ώρα του Project είτε τέλος παρέχοντάς το ως ένα προαιρετικό, ξεχωριστό μάθημα 
μετά το σχολείο ή την ώρα «ελεύθερου χρόνου» μία φορά εβδομαδιαίως. Όλες αυτές οι 
προσπάθειες είναι σπασμωδικές και αναποτελεσματικές.  

Από την Πολιτεία έχει γίνει μία προσπάθεια να ενταχθούν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο 
μάθημα της ΚΠΑ όπου τα παιδιά διδάσκονται τις ιδιότητες του πολίτη, τα πολιτεύματα, τι 
εστίκοινωνία και πώς λειτουργεί, πώς μεταβάλλεται, τους θεσμούς, τα κοινωνικά 
προβλήματα, την Ε.Ε, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Συζητούν για τη φτώχεια, 
για περιπτώσεις όπου τα δικαιώματα των παιδιών και των πολιτών καταπατώνται, όμως όχι 
σε βάθος. Επίσης, το κεφάλαιο αυτό είναι το υπαριθμόν 12 με αποτέλεσμα να μην 
προλαβαίνουν όλοι οι εκπαιδευτικοί να το εντάξουν στην διδαχθείσα ύλη της κάθε χρονιάς.  

Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι οι εκπαιδευτές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ο 
πιο αποτελεσματικό τρόπος για να τα διδάξει κανείς είναι η συμμετοχή, μαθητοκεντρική 
μυθολογία. Έτσι, μόνο τα παιδιά θα μπορέσουν να αυξήσουν και να μεγιστοποιήσουν τις 
γνώσεις τους, τη στάση τους και της δεξιότητές τους πάνω στο θέμα. Η μεθοδολογία αυτή 
δεν περιλαμβάνεται στα σχολικά εγχειρίδια.  

Ως εκ τούτου και έχοντας την εμπειρία ενός χρόνου λειτουργίας του Ομίλου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων στο σχολείο μας είμαστε σε θέση να στηρίξουμε την άποψή μας ότι: 
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Α) Θα έπρεπε να υπάρχει μέριμνα από το Υπουργείο, ώστε να δημιουργηθεί ένα αυτούσιο 
μάθημα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Έτσι, θα δοθεί η σημασία που του αρμόζει και θα 
είμαστε σαν χώρα πλήρως εναρμονισμένοι με όσα προστάζουν οι διεθνείς συμβάσεις.  
Β) Λαμβάνοντας υπόψη μας το γεγονός ότι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα θα πρέπει να είναι 
μέρος όλων των σχολικών μαθημάτων και να ενυπάρχουν σε όλο το φάσμα της μαθησιακής 
εμπειρίας των μαθητών καλό θα ήταν στα Αναλυτικά Προγράμματα να όλων των γνωστικών 
αντικειμένων να υπάρχει υλικό, ώστε οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί να μπορούν να το 
εκμεταλλευτούν και να διδάξουν τα ανθρώπινα δικαιώματα ακόμα και στα Μαθηματικά, τις 
Φυσικές Επιστήμες, τη Γεωγραφία, τηΛογοτεχνία, την Ιστορία κ.λ.π.. Πιο συγκεκριμένα θα 
μπορούσαν τα παιδιά στο μάθημα της Γεωγραφίας να εξετάσουν τη συσχέτιση μεταξύ της 
περιβαλλοντικής υποβάθμισης κάποιων περιοχών και της κακής υγείας των κατοίκων τους. 
Επίσης, στο πλαίσιο των Μαθηματικών οι μαθητές θα μπορούσαν αν ερμηνεύσουν κριτικά 
στατιστικές εφημερίδων που αφορούν την καταπάτηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενώ 
στο πλαίσιο της Ιστορίας η επεξεργασία κειμένων ιστορικής σημασίας, όπως η Μάγκνα 
Κάρτα ή μελέτη ιστορικών προσωπικοτήτων που άλλαξαν το χάρτη των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων κρίνεται απαραίτητη. Ιδιαιτέρως χρήσιμη είναι και η συμβολή των Ξένων 
γλωσσών, οι καθηγητών των οποίων θα μπορούσαν να διδάξουν στα παιδιά τους σχετικούς 
όρους στην και να μελετήσουν επίκαιρα άρθρα για το θέμα δημοσιευμένα στον ξένο τύπο.  
Γ) Το υπουργείο θα έπρεπε να ορίσει ως υποχρεωτικό θέμα του Project της Γ΄ Γυμνασίου τα 
«Ανθρώπινα Δικαιώματα». 
Δ) Το υπουργείο θα μπορούσε να εκδώσει βιβλία και εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα 
διανέμεται υποχρεωτικά σε όλες τις σχολικές μονάδες με εκπαιδευτικές πρακτικές πάνω 
στο θέμα, ώστε να μπορούν οι εκπαιδευτικοί να διευκολυνθούν στο έργο τους. Θα 
μπορούσε, επίσης, να οργανώσει εκπαιδευτικά επιμορφωτικά σεμινάρια για τη διδασκαλία 
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τους καθηγητές όλων των ειδικοτήτων. 
ΣΤ) Προτείνουμε την ένταξη στο μάθημα της ΚΠΑ ενός εκτενούς κεφαλαίου με θέμα τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα. Θα πρέπει να εξελιχθεί σε 1 ευρύτερη ενότητα που θα αναφέρεται 
στα άρθρα (Οικουμενική διακήρυξη, δράσεις, περιπτώσεις καταπάτησης, αρμόδια όργανα, 
δυνατότητες προσφυγής και υπεράσπισής τους κ.ά.) και να έχει έντονο βιωματικό 
χαρακτήρα. 
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Δημιουργικότητα στην εκπαίδευση. Νερό, περιβάλλον και 
πολιτισμός για παιδιά Δ΄ Δημοτικού. Διαθεματική προσέγγιση και 

δημιουργικότητα στην τάξη 
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Περίληψη 
Εφαλτήριο για το Project που καλλιέργησε τη δημιουργικότητα στα παιδιά, στάθηκε η χελώνα καρέτα-καρέτα 
που συνάντησαν στα ελληνικά με τη δασκάλα τους στη Μελέτη Περιβάλλοντος. (βιβλίο Oργανισμού ΟΕΒΔ 
σελ. 86)Μετά από πρόταση που έγινε από το σχολείο για συμμετοχή στο διαγωνισμό Γαλλοφωνίας, 
CartespostalesdeMéditerranée, εργαστήκαμε ομαδοσυνεργατικά με τα εξής βήματα: α) συλλέξαμε στοιχεία 
και πληροφορίες για τη χελώνα, β) βρήκαμε σχετικές φωτογραφίες, στοιχεία, γ) μελετήσαμε τις λέξεις-κλειδιά 
και τα στοιχεία του διαγωνισμού, δ) κινηθήκαμε διαθεματικά σε οργανωμένες ομάδες, ε) εξασφαλίσαμε 
σταθερά δημιουργικό κλίμα συνεργασίας των ομάδων σε κάθε στάδιο του Project, στ) δημιουργήσαμε 
παράγραφο με την ιστορία της χελώνας, ζ) μετατρέψαμε το κείμενο σε στίχους, η) μελοποιήθηκε από τη 
μουσικό του σχολείου το οποίο συνεργάζεται με το τμήμα μουσικών σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, θ) 
μάθαμε να το τραγουδάμε και ηχογραφήσαμε τις φωνές των παιδιών, ι) ετοιμάσαμε σχετική μακέτα και το 
εικαστικό πλαίσιο του σχεδίου δράσης μας, ια) χορογραφήσαμε τους σταθμούς του ταξιδιού της χελώνας, ιβ) 
στείλαμε το σχέδιο δράσης μας σε φορείς σχετικούς με το περιβάλλον (Αρχέλων…) Κάποιοι μας απάντησαν 
μάλιστα, ιγ) αποσπάσαμε το βραβείο μακέτας 2014 στο Διαγωνισμό Γαλλοφωνίας, ιδ) παρουσιάσαμε όλη την 
προσπάθεια στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος  
 
Λέξεις – κλειδιά: χελώνα, στίχοι, τραγούδι, παραμύθι, χορογραφία,  βραβείο Γαλλοφωνίας 2014 
 
Εισαγωγή 
Αποτελεί αναμφίβολη αλήθεια πως στις ημέρες μας η φιλαναγνωσία, η αγάπη για την 
έρευνα, τη δημιουργικότητα και τις ξένες γλώσσες είναι στοιχεία που χρειάζονται στη 
σχολική τάξη, πέραν του γεγονότος πως η κριτική μας σκέψη και ικανότητα έχουν οξυνθεί. 
Μέσα από το project αυτό προέκυψαν ενδιαφέροντα δεδομένα τα οποία παρατίθενται στις 
επόμενες παραγράφους. 

Δημιουργικότητα είναι η κατάσταση κατά την οποία κάποιος δημιουργεί αυτό το οποίο 
δεν υπάρχει ως τώρα συνδυάζοντας υπαρκτά στοιχεία. Ωστόσο, είναι πολύ δύσκολο να 
οριστεί με ακρίβεια ο όρος, δεδομένου ότι συνδυάζει την παραγωγική σκέψη και την 
καινοτομία. Προσθέτοντας μάλιστα τον παράγοντα παιδιά Δημοτικού και τον τομέα της 
Εκπαίδευσης, προβάλλουμε μπροστά μας, όλα τα απαραίτητα συστατικά για κάτι 
ενδιαφέρον εύπλαστο, ευέλικτο και πρωτότυπο. 

Η Εκπαίδευση αποτελούσε ανέκαθεν τον χώρο όπου το πρώτο δυνατό κύτταρο του 
ανθρώπου διαμορφώνεται καθοριστικά. Αν τραφεί με όλα τα απαιτούμενα εφόδια και 
αργότερα βρει γόνιμο έδαφος, υπόσχεται μελλοντικούς πολίτες άρτια καταρτισμένους, οι 
οποίοι με τη σειρά τους θα δώσουν νέους καρπούς. 

Ακολουθεί η ταυτότητα του Project, το οποίο υλοποιήθηκε στην Ελληνογαλλική Σχολή 
Άγιος Παύλος Αθηνών στα πλαίσια του προγράμματος Νερό, περιβάλλον και πολιτισμός για 
παιδιά Δ΄Δημοτικού. 

 

mailto:gdespini@gmail.com
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Project: Cartes de la Méditerranée / ΚάρτεςαπότηΜεσόγειο 
Πλαίσιο δράσης: ProjectFLE / FOS(Γαλλικά ως δεύτερη γλώσσα)  
Χώρος δράσης: Ελληνογαλλική Σχολή Άγιος Παύλος Αθηνών / Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας 
(IFG) 
Κοινωνική ομάδα - Στόχος: Ανήλικοι μαθητευόμενοι Γαλλόφωνοι Έλληνες σπουδαστές Δ’ 
Δημοτικού (10 ετών) 
Επίπεδο Γαλλικής Γλώσσας: DELFA1 prim 
Ακριβής τίτλος έρευνας: Atelierdescontes / Εργαστήρι παραμυθιού 
Ποιοί; οι 25 μαθητές τηςΕλληνογαλλικής Σχολής Άγιος Παύλος Αθηνώνκαι οι καθηγητές FLE/ 
FOS 
Για ποιούς; Για τους 25 Ανήλικους μαθητευόμενους Γαλλόφωνους Έλληνες σπουδαστές Δ’ 
Δημοτικού (10 ετών) FLE 
Τι; να ανακαλύψουν τον κόσμο της Μεσογείου / να δημιουργήσουν τη δική τους κάρτα / να 
αναλάβουν πρωτοβουλία γύρω από το θέμα / να συμμετέχουν σε Πανελλήνιο διαγωνισμό 
ανοικτό για όλα τα σχολεία (δημόσιων και ιδιωτικών) που υποστηρίζεται από το Γαλλικό 
Ινστιτούτο Ελλάδας (IFG), σε συνεργασία με την Υπηρεσία πολιτιστικής δράσης της Γαλλικής 
Πρεσβείας στην Ελλάδα / να επισκεφτούν τη βιβλιοθήκη Μερλιέ / να παρουσιάσουν την 
ώριμη φάση του έργου τους στο κοινό 
http://www.IFA.gr/dmdocuments/FRANCOPHONIE/Sujet_concours_primaire.pdf 
Πού; στην τάξη / στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας (IFG) / στη βιβλιοθήκηΜερλιέ / στην πόλη 
/ στο auditoriumTheoAngelopoulos του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας (IFG) / στο σπίτι 
Πότε; 1 ώρα την εβδομάδα κατά το πρώτο μισό της σχολικής χρονιάς (6 μήνες) - από 
Σεπτέμβριο έως Φεβρουάριο 
Γιατί;  

• Για την αγάπη της Γαλλοφωνίας και τον Γαλλικό πολιτισμό 
• Για να τους μεταδώσουμε την αγάπη να διαβάσουν, να μιλήσουν, να δημιουργήσουν 
• Για να τουςδώσουμε κίνητρα να ανακαλύψουν, να ψάξουν, να αναλάβουν πρωτοβουλία, 

να εργαστούν σε μια ομάδα, να αγαπήσουν το γαλλικό παραμύθι 
• Για να διαδώσουν τον πλούτο του σύμπαντος της Μεσογείου 
Πώς; Ομαδοσυνεργατικά  
Σε έξι ομάδες που αποτελούνταιαπό τέσσερα άτομα (περίπου) / ανά ομάδα 
  

  
Προέκταση :Παρουσίαση τουProject/ έκθεση φωτογραφιών / προβολή PPTόπου όλα τα 
στάδια του έργου και το αποτέλεσμα  επισημαίνονται / ανάγνωση αποσπασμάτων / 
εκμάθηση στίχων - τραγουδιού– χορός – κοινοποίηση έργου σε φορείς (Αρχέλων / 
Οικουμενικό Πατριαρχείο Κων/πολης ) 
  

ΛευκήΟμάδα  Η ομάδα αυτή προσφέρει πληροφορίες 
Μαύρη ομάδα Αυτή η ομάδα εντοπίζει τα αρνητικά στοιχεία 
Κίτρινη ομάδα Αυτή η ομάδα προσδιορίζει τα θετικά στοιχεία 
Πράσινη ομάδα Αυτή η ομάδα δείχνει τη δημιουργικότητα της ομάδας - επινοεί 

λύσεις 
Κόκκινη ομάδα Αυτή η ομάδα δείχνει τα συναισθήματα που δημιουργούνται 

από την κάθε κατάσταση της μάθησης 
Μπλε ομάδα Αυτή η ομάδα δείχνει την οργανωμένη σκέψη της ομάδας και 

παίρνει τις τελικές αποφάσεις 

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=fr&to=el&a=http%3A%2F%2Fwww.ifa.gr%2Fdmdocuments%2FFRANCOPHONIE%2FSujet_concours_primaire.pdf
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Κυρίως κείμενο: 
Τα βασικά στάδια του Project καταγράφτηκαν και ομαδοποιήθηκαν σε 5 αυτόνομες φάσεις, 
οι οποίες παρατίθενται ευθύς αμέσως. 
 
Πρώτη φάση:διέγερση / συλλογική ανακάλυψη-όλες οι επιμέρους ομάδες μαζί  
• Κατανόηση / Οπτικοακουστική προσέγγιση 
• Χρήση ερωτήσεων (μαιευτική μέθοδος) για την εισαγωγή στο αντικείμενο του 

εργαστηρίου 
• Χρήση ποικιλίας παιδαγωγικών μέσων από τον εκπαιδευτικό στη μητρική γλώσσα 
• Χρήση ποικιλίας αντίστοιχων παιδαγωγικών μέσων από τον εκπαιδευτικό στη γαλλική 

γλώσσα 
• Πρόσκληση μαθητών να στηριχθούν στην εμπειρία τους, στα στοιχεία που ήδη 

διαθέτουν 
Δεύτερη φάση: έρευνα / εξατομικευμένη ενσωμάτωση κάθε μαθητή στο Project 
   

 
Τρίτη φάση: δημιουργία τη δική τους ιστορία 
 

Λευκή Ομάδα  Ψάχνει στοιχεία ελάχιστα γνωστά σχετικά με το θέμα του 
διαγωνισμού, τη χελώνα, τη Μεσόγειο 
Πιθανές πηγές:  

 το υπάρχον διαθέσιμο υλικό (βιβλιοθήκη στο σπίτι, μια συλλογή 
από τους γονείς,...) 

 Επίσκεψη βιβλιοθήκης Octave-Merlier ή άλλης βιβλιοθήκης 
 Αναζήτηση στο Internet με τη σύμφωνη συγκατάθεση από τους 

γονείς 
Μαύρη ομάδα
 +++ 

εξετάζει τα θετικά στοιχεία του υλικού που συλλέχθηκε  (μέγεθος 
υλικού, ποικιλία,  το επίπεδο δυσκολίας, καταλληλότητα και 
προσαρμοστικότητάτους στον διαγωνισμό...) 

Κίτρινη ομάδα
 - - - 

εξετάζει τα αρνητικά σημεία του  υλικού (μέγεθος υλικού, 
ποικιλία,  το επίπεδο δυσκολίας, καταλληλότητα και  
προσαρμοστικότητα τους στον διαγωνισμό...) 

Πράσινη ομάδα Συνολική παρουσίασηυλικού που συγκεντρώθηκε στην τάξη 
σχετικά με τη Μεσόγειο, τις περιοχές που έχει χελώνες 

Κόκκινη ομάδα Εκφράζει τις προτιμήσεις, εξετάζει τα ενδιαφέροντα σημεία του 
υλικού που συγκεντρώθηκε 

Μπλε ομάδα Ψηφοφορία τουυλικού που τελικά επιλέγεται από την 
πλειοψηφία της τάξης 

Λευκή Ομάδα  Αξιοποίηση του θέματος και υλικού που προτείνεται από τον 
διαγωνισμό 

Μαύρη ομάδα Εξήγηση των δύσκολων σημείων - ορισμός της μορφής του 
σχεδίου - απομάκρυνση υλικού που εμποδίζει την πρόοδο του 
έργου 

Κίτρινη ομάδα Πρώτο σχέδιο / πλάνοπαραμυθιού 
Επιλογή των λέξεων που θα χρησιμοποιηθούν 

Πράσινη ομάδα Σύνταξη του παραμυθιού (σε κείμενο, σε στίχους...) 
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Τέταρτη φάση: αξιολόγηση / εκτίμηση του έργου από τους ίδιους τους μαθητές, πιθανή 
επέκταση, αποκατάσταση των αδυναμιών  
 

 
Πέμπτο στάδιο: όλες οι επιμέρους ομάδες μαζί σαν μια 
 
• στίχοι / μουσική εκμάθηση τραγουδιού σωστά / μαθαίνουν να παίζουν την 

παρτιτούρα σε μουσικό όργανοηχογράφηση 
• Προετοιμασία πρόσκλησης ανακοινώνοντας την εκδήλωση 
• Επιλογή κουστουμιών / Ετοιμασία σκηνικών 
• Πρόβες παρουσίασης έργου 
 

Κλασσικά θέματα προς διαχείριση κατά την προσέγγιση του έργου 
 

  
Θέματα 

 

Απαντήσεις σε μία λογική κατάκτησης δεξιοτήτων μέσα 
από τη διαδικασία του Project 

Ποιος παίρνει την πρωτοβουλία;  

Οι μαθητές συζητούν σε ομάδες και ψηφίζουν σχετικά με 
το έργο τους 
«Ο εκπαιδευτικός δεν είναι μόνος ως εκτελεστής.» Jack 
Lang 

Που ασκεί ηγεσία;  

Ο Καθηγητής έμμεσα όμως: ενθαρρύνει τους μαθητές 
που επιθυμούν να είναι στην κορυφή, εναλλάξ σε σχέση 
με τους μαθητές που χρειάζονται ενθάρρυνση και την 
κατάκτησηδεξιοτήτων. 

Ποιος κάνει τι;  

Κατάρτισητων έξι ομάδες που συγκροτούνται σύμφωνα 
με τις δεξιότητες των μαθητών 
«Δεν υπάρχουν ούτε δύο μαθητές που μαθαίνουν με τον 
ίδιο τρόπο.» R.Burns 

Κόκκινη ομάδα Διαμόρφωση του εικαστικού πλαισίου του έργου (σχέδια, 
μουσική, μορφή παρουσίασης) 

Μπλε ομάδα εισαγωγής των τελικών στοιχείωνεικαστικού πλαισίου που 
επιλέχτηκε για το έργο (κείμενο, σχέδιο, μουσική...) 

Λευκή Ομάδα  Παρουσιάζει την τελική μορφή του σχεδίου στην τάξη 
Μαύρη ομάδα Εντοπίζει τυχόν αρνητικά στοιχεία (γλώσσα, ορθογραφικά λάθη, 

άσχετο υλικό,...) 
Κίτρινη ομάδα Προσδιορίζει τα θετικά στοιχεία (πρωτοτυπία δημιουργίας, 

καλλιτεχνική παρουσίαση, το ηθικό δίδαγμα της ιστορίας) 
Πράσινη ομάδα Ενδεχόμενη µμεταβολήστα αδύνατα σημεία του έργου 
Κόκκινη ομάδα Έκθεση σχετική με την πρόοδο του έργου 

Έκθεση φωτογραφίας και βίντεο από την βήμα-βήμα εξέλιξη του 
έργου / μαθητές, γονείς και καθηγητές βλέπουν τη διαδικασία 
Προετοιμασία μιας αφίσας ανακοινώνοντας την εκδήλωση 

Μπλε ομάδα Επίδειξητης οργανωμένης σκέψη της ομάδας / τελικές 
αποφάσεις 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Προγράμματα Σπουδών - Σχολικά εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον» 
 

496 
 

Τι γίνεται σε περίπτωση που  
συναντήσουμε ένα εμπόδιο;  

Πραγματοποιώντας ένα Project, αναμένεται να 
αντιμετωπιστούν δυσκολίες στη γραφή, στη συνοχή του, 
στοιχεία που μας απομακρύνουν από την υλοποίηση του 
έργου. Υποστηριζόμενοι από τον καθηγητή τους, οι 
μαθητές προσπερνούν το εμπόδιο και συνεχίζουν και 
πάλι τη δημιουργία. 

Τι γίνεται όταν ένα εμπόδιο 
απαιτεί έννοιες ή γνώσεις που 
είναι δύσκολο να 
οικοδομηθούναπό τα παιδιά;  

Οι μαθητές πρέπει να σταματήσουν την πρόοδο του 
έργου, πρέπει να ανανεώσουν τις πηγές τους, να 
προσανατολιστούν εκ νέου από τον καθηγητή, εάν είναι 
απαραίτητο, και να επιστρέψουν πάλι στο έργο έχοντας 
διευκρινίσει τις απαραίτητες εγγυήσεις για επιτυχημένη 
συνέχεια στο έργο. 

Τι γίνεται όταν η εξέλιξη του 
έργου περιθωριοποιεί κάποιον 
μαθητή 

Είναι καλύτερα να συνειδητοποιήσουμε εγκαίρως μια 
τέτοια κατάσταση. Η πρόοδος του έργου διακόπτεται. 
Χρειάζεται λοιπόν να αναλύσουμε την κατάσταση, να 
προσδιοριστούν οι λόγους που προκαλούν την 
περιθωριοποίηση ενός ή περισσότερωνμαθητών. Η 
παρέμβαση του δασκάλου είναι υποχρεωτική στην 
περίπτωση αυτή. Θα πρέπει να προσφέρει τις καλύτερες 
δυνατές λύσεις για να συγκλίνουν οι διαφορές των 
μαθητών και να δώσει πάλι ώθηση στο ομαδικό πνεύμα. 

Τι γίνεται σε περίπτωση 
σύγκρουσης σχετικά με κάποια 
επιλογή;  

Ο Καθηγητής επιδιώκει τον περίφημο «Βελγικό 
συμβιβασμό», που προτείνει μια συμφιλίωση που να 
ικανοποιεί και τις δύο πλευρές αμοιβαία, χωρίς 
χαμένους ή νικητές, και εξασφαλίζει την καλή συνέχιση 
του σχεδίου. 

Τι γίνεται αν η δυναμική του 
Projectεξαντληθεί, αν ένα μέρος 
της τάξης επιθυμεί να 
εγκαταλείψει την προσπάθεια;  

Ο καθηγητής παρεμβαίνει διακριτικά και βοηθά τους 
μαθητές να επαναπροσδιορίσουν το Project. 
Απομακρύνεται σταδιακά και συμβάλλει στο να 
ανακατευθύνει τις ανάγκες των μαθητών του και τον 
στόχο του έργου. 

Τι θα συμβεί αν η εξέλιξη των 
στόχων του έργου είναι μακριά 
από τον αρχικόστόχο;  

Ο Καθηγητής υπενθυμίζει τον αρχικό στόχο. Είναι ένας 
έμμεσος τρόπος να ενθαρρύνει τους μαθητές να 
επαναπροσδιορίσουν την προσέγγιση του έργου. 

Ποιος είναι ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού; 

Ο καθηγητής πρώτα καλεί τους μαθητές να 
ανακαλύψουν τον κόσμο της αφήγησης. Στη συνέχεια 
παρατηρεί σιωπηλά τον προσανατολισμό του έργου, 
τους επιλογή, συμβουλεύει τους μαθητές σχετικά με 
τους προσέγγιση. Παρεμβαίνει το ελάχιστο δυνατό και 
έμμεσα. 

Τι θα συμβεί αν το τελικό προϊόν 
δεν ανταποκρίνεται στις 
προσδοκίες των παραληπτών;  

Οι μαθητές θα πρέπει να συζητούν και να αποφασίζουν 
με δημοκρατικό τρόπο. Είναι καλύτερα να μετατρέψουν 
τα σημεία που φαίνονται μη ικανοποιητικά. 

Πώς να αντιμετωπίσουμε  τα 
διάφορα προβλήματα;  

Είναι αναγκαίο, ο καθηγητής να διδάξει στους μαθητές 
να αγαπούν τα λάθη τους, τον ορθολογισμό, την 
αυτοεπίγνωση και σταδιακή βελτίωση. 

Τι είδους απολογισμό κάνουμε Ο καθηγητής και οι μαθητές του, ο καθένας από τη 
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στο τέλος; σκοπιά του, προσπαθούν να αναλύσουν την κατάσταση, 
να κρατήσουν τα θετικά ή / και τα αρνητικά σημεία 
αυτής της εμπειρίας και να καθορίσουν την τεχνογνωσία 
που απέκτησαν. 

 
Συμπεράσματα 
Μετά από τη διέλευση των 6 μηνών και την υλοποίηση αυτού του προγράμματος 
παρατηρήθηκε πως με μοναδικό επιβαρυντικό στοιχείο το χρόνο που απαιτήθηκε για την 
ολοκλήρωση του Project, σημειώθηκε πληθώρα θετικών επιδράσεων στους μαθητές. 
Σημειώνονται οι εξής: 
 
• Δόθηκε κίνητρο σε όλα τα παιδιά να ερευνήσουν 
• Πολλοί γονείς, οι οποίοι είχαν εθελοντικά αναμειχθεί στη διαδικασία, είχαν ένα 

δημιουργικό κοινό αντικείμενο ενασχόλησης με τα παιδιά τους 
• Τα παιδιά είχαν ξεκάθαρη εικόνα στο μυαλό τους για τη σύνταξη ενός γράμματος, 

γνωστικό αντικείμενο που ζητείται στις εξετάσεις DELFA1, στις οποίες τα παιδιά του 
σχολείου συμμετέχουν σε επόμενη τάξη 

• Κινήθηκαν ομαδοσυνεργατικά 
• Εργάστηκαν διαθεματικά. 
• Κατέκτησαν πολλές κοινωνικές δεξιότητες 
• Πλούτισαν τις γνώσεις τους, το λεξιλόγιό τους, τόσο στα ελληνικά όσο και στα γαλλικά 
• Δημιούργησαν σε πολλά επίπεδα 
• Βραβεύτηκαν, καταξιώθηκαν και αναγνωρίστηκαν από τους συμμαθητές τους, τους 

γονείς τους, τους εκπαιδευτικούς τους, επίσημους φορείς 
• Θα διατηρήσουν για πάντα στη μνήμη τους στοιχεία από όλη αυτή τη δράση  
 
Ευχαριστίες 
Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, στα παιδιά της Δ’ Δημοτικού (2014 - 
2015) για τις απίστευτες ώρες δημιουργικότητας που μοιραστήκαμε, στις οικογένειές τους 
για την αμέριστη στήριξή τους στο έργο μας, στη Γαλλική Πρεσβεία  για την αναγνώριση του 
έργου μας, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος για την αποδοχή κάθε μας κίνησης, στο 
Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης  για την ανταπόκρισή του στην κίνησή μας για το 
περιβάλλον και σε όλους τους συντελεστές του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα τα 
Προγράμματα Σπουδών και τα Σχολικά Εγχειρίδια για την τιμή που μας έκανε να 
παρουσιάσουμε το έργο μας ολοκληρωμένο. 
 
Βιβλιογραφικές αναφορές 
Μελέτη Περιβάλλοντος (βιβλίο Oργανισμού ΟΕΒΔ σελ. 86) 
Delf, niveau A1, épreuves orales et écrites, Maria Kosvoyanni et IoannaLéousi, éditions 
Kosvoyannis 
http://www.ifa.gr/el/langue-francaise-sp-591847345/francophonie/2014/concours-
francophonie-2014-el 
http://www.ifa.gr/dmdocuments/FRANCOPHONIE/2014/PALMARES_Francophonie2014.pdf 
http://www.wwf.gr/endangered-species/caretta 
http://www.archelon.gr/ 
http://www.uoa.gr/sxoles-kai-tmimata.html 
 

http://www.ifa.gr/el/langue-francaise-sp-591847345/francophonie/2014/concours-francophonie-2014-el
http://www.ifa.gr/el/langue-francaise-sp-591847345/francophonie/2014/concours-francophonie-2014-el
http://www.ifa.gr/dmdocuments/FRANCOPHONIE/2014/PALMARES_Francophonie2014.pdf
http://www.wwf.gr/endangered-species/caretta
http://www.archelon.gr/
http://www.uoa.gr/sxoles-kai-tmimata.html
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Παράρτημα  
 

Αποσπάσματα από το έργο 
Γράμμα της χελώνας Alma στους γονείς της, στη γενέτειρά της 

Αγαπημένοι μου μπαμπά και μαμά, 
 Coucou ! Να 'μαι στις Κάννες. Είμαι ευχαριστημένη. Έφτασα στην ώρα μου. Το φεστιβάλ δεν 
άρχισε ακόμη. Να διασχίσω τη Μεσόγειο; Όνειρο! Να μετακομίσω εδώ; Καλή ιδέα…. Θα αρέσει και 
στη γιαγιά. Το πάρκο της Ζακύνθου θα παραμείνει η θερινή μας κατοικία.  
 Στο υποθαλάσσιο εστιατόριο Μελλοντικοί θησαυροί, δοκίμασα καλαμάρια à l’armoricain 
(τοπική συνταγή) και χταπόδι. Εξαιρετικά! Μας πρόσφεραν και μέδουσες βιολογικής καλλιέργειας. 
Μύριζαν όμως έντονα πλαστικό! Ήταν παράξενη γεύση, πρωτότυπη. Ελπίζω να βρείτε κι εσείς 
εύκολα το δρόμο ως εδώ.  
 Αποφύγετε τους γλάρους και τους ψαράδες. Θα σας στείλω οδηγίες το βράδυ με mail. Καλό 
ταξίδι! 

Θα τα πούμε σύντομα, 
Alma 

 
Δημιουργία Κάρτας για τη Μεσόγειο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γράμμα στη Γαλλίδα ηθοποιό Sophie Marceau 
Αγαπημένη μου Σοφία, 
 Καλημέρα ! Τι κάνεις, φιλενάδα; Εδώ, όλα πάνε καλά. Οι περιπέτειες στη Μεσόγειο; Όνειρο! 
Σου άρεσαν οι τελευταίες φωτογραφίες; Εξαιρετικές, δεν είναι; 
 Έχω μια υπέροχη ανάμνηση από την τελευταία μας συνάντηση στην παραλία των Τζιτζικιών. 
Για μένα, δεν ήταν κι εύκολο να φτάσω εκεί. Παραείχε κινδύνους στη διαδρομή. Μα, άξιζε τον κόπο. 
Είμαι ευχαριστημένη. Αγαπάς τη φύση και τη Μεσόγειο. Είναι άρρωστη, ξέρεις. Το καημένο το 
πατρικό μου… Χρειάζεται τη βοήθειά μας! Χάρηκα που σου άρεσε το σχέδιό μου. Άκου έχω ακόμη 
μια ιδέα: η ελληνογαλλική επιτροπή της Μεσογείου, η οποία προστατεύει τα ζώα που κινδυνεύουν, 
θα μας βοηθήσει. Τι λες κι εσύ;  
  Απάντησέ μου, γρήγορα, σε παρακαλώ. Περιμένω το γράμμα σου με ανυπομονησία. 

Τα λέμε, 
Alma 

Στίχοι των παιδιών με την ιστορία της χελώνας στα γαλλικά / ελληνικά 
Unehistoirejevousraconte  Μια ιστορία θα σας πω 
D’unetortuepolie, fuyante  Μιας ευγενικής κ’ φευγαλέας χελώνας 
Sonprénom étaitAlma   Το μικρό της όνομα ήταν Άλμα 
Touteseule à Canneselleyva.  Κ’ ολομόναχη πηγαίνει ως τις Κάννες. 
 Ellerêved’ydéménager   Ονειρεύεται να μετακομίσει εκεί 
Aufestivalparticiper   Να λάβει μέρος στο Φεστιβάλ 
LeparcdeZanteelleaquitté.  Το πάρκο της Ζακύνθου εγκατέλειψε 
Etleplastiqueelleagouté.  Και το πλαστικό δοκίμασε. 
 Desmouettesetdespêcheurs,   Γλάροικαιψαράδες, 
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Desbruitsquibrisentsoncœur  Θόρυβοι της σπαράζουν την καρδιά.  
Lesdangerslesplustimbrés  Οι πιο παράξενοι κίνδυνοι 
ouf ! lerisqueellea évité.  Ουφ! Τον κίνδυνο απέφυγε. 
Elle invite ses parents   Προσκαλεί τους γονείς της 
Par un mail avec un plan  Με ένα mail κ’ έναχάρτη 
PourlarejoindreenFrance  Για να τη βρουν στη Γαλλία 
Sonamie,  d’excellence.   Την κατεξοχήν, φίλη της. 
R : Médi, Méditerranée   Ω, Μεσόγειος, 
Maisond’hiver, maisond’été,  Θερινό και χειμερινό μας σπίτι, 
Médi, Méditerranée   Ω, Μεσόγειος, 
Detoutlemondebienaimée.  Η αγαπημένη όλου του κόσμου. 

 
Βράβευση από το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση σε φορείς – Γράμμα Οικουμενικού Πατριάρχη Κων/πολης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Φωτογραφικό υλικό από την παρουσίαση του έργου στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών  
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Από την παρουσίαση της ιστορίας της χελώνας καρέτα- καρέτα, την οποία τα παιδιά ονόμασαν 

Άλμα Καρετέν 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η μικρή μας χελώνα αφηγείται τις περιπέτειες της… 
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Η Ερευνητική Εργασία στο Γενικό Λύκειο:  
το ιστορικό μιας εκπαιδευτικής καινοτομίας: θεωρία και πράξη 

 
Δρ Αλεξάνδρα Δημακοπούλου  

Πρότυπο ΓΕΛ Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά 
alexdemako@gmail.com 

 
 

Περίληψη 
Με την παρούσα εισήγηση επιχειρούμε να παρουσιάσουμε την πορεία εισαγωγής και εξέλιξης του 
«μαθήματος» της ερευνητικής εργασίας ως εκπαιδευτικής καινοτομίας στο Γενικό Λύκειο σε σύγκριση με το 
θεωρητικό μοντέλο του Lewin εισαγωγής της αλλαγής. Αρχικά, παρουσιάζουμε τα επίπεδα αλλαγής που 
σχετίζονται με την εισαγωγή μιας καινοτομίας καθώς και τις αλλαγές που η συγκεκριμένη καινοτομία σε 
θεωρητικό επίπεδο συνεπάγεται. Στη συνέχεια, παρακολουθώντας και σχολιάζοντας την πορεία εισαγωγής 
του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας στο Γενικό Λύκειο σε επίπεδο αναθέσεων, επιμόρφωσης, 
διοικητικών ρυθμίσεων και γενικότερου σχεδιασμού και μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε, διατυπώνουμε 
προτάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης της συγκεκριμένης καινοτομίας βάσει του θεωρητικού μοντέλου του 
Lewin (στάδιο ξεπαγώματος, αλλαγής και παγώματος - παγιοποίησης), ένα από τα θεωρητικά μοντέλα που θα 
μπορούσε να είχε λειτουργήσει ως πρότυπο για την εισαγωγή και παγίωση της συγκεκριμένης αλλαγής. 
Παράλληλα, επιχειρούμε την πιθανή ερμηνεία των φαινομένων αντίστασης στην αλλαγή από τη μεριά της 
εκπαιδευτικής κοινότητας και σε σχέση με τις μεθόδους και τις διοικητικές ρυθμίσεις εισαγωγής της 
συγκεκριμένης καινοτομίας, βάσει των οποίων «παγιώθηκε» το συγκεκριμένο «μάθημα» στα Γενικά Λύκεια 
από την εισαγωγή του (2011) μέχρι σήμερα. 

 
1. Η εισαγωγή του μαθήματος της Ερευνητικής εργασίας ( project) στο Γενικό Λύκειο και 
τα επίπεδα αλλαγής 
Κατά το σχολικό έτος 2011-12, με την έναρξη του «Νέου Λυκείου», εισάγεται ένα καινούριο 
μάθημα στην Α' Λυκείου, οι ονομαζόμενες «Ερευνητικές Εργασίες» (ΦΕΚ 1213/14.06.2011 
και εγκύκλιος Αρ. Πρωτ. 97364/Γ2/30.08.2011). Στόχος του μαθήματος είναι οι μαθητές να 
γνωρίσουν τρόπους διερεύνησης ενός θέματος και η παραγωγή νέας γνώσης, μέσα από 
ομαδική εργασία. Το νέο μάθημα αποτελεί αντικείμενο πρώτης ανάθεσης για όλες τις 
ειδικότητες. 

Ένα χρόνο περίπου μετά, με νέα εγκύκλιο (47143/Γ2/27.04.2012), το μάθημα 
καθιερώνεται ως δίωρο μάθημα που διδάσκεται με συνδιδασκαλία δύο καθηγητών, τόσο 
στην Α΄, όσο και στην Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου.  

Τέλος, με δύο εγκυκλίους (Αρ. πρωτ. 100838/Γ2/4.09.2012 και Αρ. Πρωτ. 
105847/Γ2/13.09.2012), ρυθμίζεται ο μέγιστος αριθμός  Ερευνητικών Εργασιών που μπορεί 
να αναλάβει ένας εκπαιδευτικός και οι περιπτώσεις στις οποίες δεν εφαρμόζεται η «ζώνη 
διδασκαλίας» του μαθήματος. Εξάλλου, η εργασία ορίζεται ότι θα επιβλέπεται από έναν 
εκπαιδευτικό, ενώ μόνον σε περίπτωση που στις σχολικές μονάδες υπάρχουν εκπαιδευτικοί 
που δεν έχουν συμπληρώσει το ωράριό τους, μπορεί η εργασία να επιβλέπεται από δύο 
εκπαιδευτικούς (συνδιδασκαλία). 

Ο Huberman (1973), διακρίνει τρεις τύπους αλλαγών-καινοτομιών στον τομέα της 
εκπαίδευσης: α. τις υλικές, δηλαδή αυτές που αφορούν τον εξοπλισμό των σχολικών 
μονάδων (στις οποίες συγκαταλέγονται αίθουσες διδασκαλίας, σχολικά εγχειρίδια) β. τις 
θεωρητικές (όπως η αλλαγή του προγράμματος σπουδών ή των μεθόδων διδασκαλίας) και 
γ. τις αλλαγές στις διαπροσωπικές σχέσεις, δηλαδή στις σχέσεις ανάμεσα σε διδάσκοντες 
και διδασκόμενους, σε διδάσκοντες και διοικητικές αρχές, σχέσεις μεταξύ των ίδιων των 
διδασκόντων.  

mailto:alexdemako@gmail.com
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Η εισαγωγή του μαθήματος της Ερευνητικής εργασίας (project) συνδέεται και με τους 
τρεις, κατά Huberman, τύπους αλλαγών: συνδέεται με την υλική αλλαγή, σε επίπεδο 
τεχνολογικού εξοπλισμού και υποδομής εξοπλισμού των σχολικών μονάδων, καθότι, 
προκειμένου να εισαχθεί σωστά η καινοτομία, θα πρέπει, στα πλαίσια της «ζώνης» στην 
οποία θα λειτουργούν παράλληλα τα Τμήματα Ενδιαφέροντος, να υπάρχει επάρκεια 
τεχνολογικού εξοπλισμού (πρόσβαση των μαθητών στο διαδίκτυο, χρήση Νέων 
Τεχνολογιών). Επίσης,  θα πρέπει να υπάρχει και βιβλιοθήκη, στην οποία η πρόσβαση των 
Τμημάτων ενδιαφέροντος θα γίνεται υποχρεωτικά εκ περιτροπής, με δεδομένο ότι ο 
βασικός όγκος εργασίας των μαθητών θα πρέπει να γίνεται κατά τις διδακτικές ώρες του 
μαθήματος και ομαδικά στο σχολείο (Ματσαγγούρας, 2011). Συνδέεται, επίσης, με την 
θεωρητική αλλαγή, εφόσον αλλάζει το Πρόγραμμα Σπουδών, όχι μόνον γιατί εισάγεται νέο 
μάθημα, αλλά γιατί το συγκεκριμένο μάθημα απαιτεί τελείως διαφορετική μέθοδο 
διδασκαλίας από αυτήν που επικρατεί -εξ ου και το «καινοτομείν»-. 50 Η νέα μέθοδος 
διδασκαλίας είναι η ομαδοσυνεργατική, σε αντίθεση με την επικρατούσα στο Λύκειο ως την 
εισαγωγή της καινοτομίας δασκαλοκεντρική. Ως εκ τούτου, αλλάζουν και οι ήδη 
διαμορφωμένες σχέσεις διδασκόντων-διδασκομένων. Η αλλαγή, επομένως, είναι αλλαγή 
και στις  διαπροσωπικές σχέσεις, και μάλιστα, όχι μόνον στις σχέσεις ανάμεσα σε 
διδάσκοντες και διδασκόμενους, αλλά και ανάμεσα σε διδάσκοντες και διοικητικές αρχές 
(εφόσον παραχωρείται σχετική αυτονομία στον εκπαιδευτικό ως προς την επιλογή του 
πεδίου και του θέματος της ερευνητικής εργασίας σε συνεργασία με τους μαθητές του), 
καθώς και στις σχέσεις μεταξύ των ίδιων των διδασκόντων (ομαδοσυνεργασία και στο 
επίπεδο των εκπαιδευτικών, τουλάχιστον στις περιπτώσεις συνδιδασκαλίας).  

Κατά τον Ματσαγγούρα (2011: 15, 16), «η πρόσφατη θεσμοθέτηση των Ερευνητικών 
Εργασιών στο υποχρεωτικό πρόγραμμα του Νέου Λυκείου αποτελεί καινοτομία, η οποία 
στην προτεινόμενη εκδοχή στηρίζεται σε τέσσερις παιδαγωγικές αρχές, που είναι οι εξής: α. 
Η αρχή της Διερευνητικής Προσέγγισης της Μάθησης β. Η αρχή της Διεπιστημονικής 
Συνεργασίας των Καθηγητών γ. Η αρχή της Διαφοροποίησης του Περιεχομένου, της 
Διαδικασίας και του Πλαισίου της Μάθησης δ. Η αρχή της Ομαδικής Συνεργασίας των 
Μαθητών». Οι ερευνητικές εργασίες καλύπτουν τέσσερα γνωστικά πεδία:  α. 
Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες β. Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά και 
Τεχνολογία γ. Τέχνες και Πολιτισμός δ. Περιβάλλον και Αειφορία (Για τα ΕΠΑΛ : 
επαγγελματικοί τομείς).  

Σε επίπεδο μάθησης ακολουθείται η φθίνουσα καθοδήγηση και καλλιεργείται η κριτική 
διερεύνηση προβλημάτων και ζητημάτων από τους μαθητές (ανακαλυπτική μάθηση), η 
διαφοροποιημένη διδασκαλία, η συνεργασία μεταξύ των μαθητών,  η διαθεματική - 
διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης, ενώ σε επίπεδο εκπαιδευτικών προωθείται η 
συνεργασία, και η διεπιστημονική προσέγγιση, παράγεται νέα γνώση, αναπτύσσεται η 
ενδοσχολική επιμόρφωση για επαγγελματική ανάπτυξη μέσα από τη διαρκή συνεργασία 
των εκπαιδευτικών. Σε επίπεδο σχολικής μονάδας, βελτιώνονται οι μαθητικές επιδόσεις και 
η λειτουργικότητα του σχολείου, η συνεργασία και ο επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών. 
Εξάλλου, το σχολείο ανοίγει στην κοινωνία, με την δημόσια ανάρτηση-κοινοποίηση όλων 
των Ερευνητικών Εργασιών, καθώς και στην ευρύτερη εκπαιδευτική και τοπική κοινότητα 
μέσω του διαδικτύου και άλλων πρόσφορων τρόπων (Ματσαγγούρας, 2011).  

                                                           
50 Η Cros (1997) υποστηρίζει ότι το πιο σημαντικό στην καινοτομία είναι ο μηχανισμός, η διαδικασία, και όχι το 
ίδιο το καινοτόμο αντικείμενο. Όταν απλώς αλλάζουμε σχολικό εγχειρίδιο, δεν πρόκειται για καινοτομία 
εξίσου σημαντική με την περίπτωση αλλαγής παιδαγωγικής πρακτικής, μέσω της οποίας διακυβεύονται οι ήδη 
διαμορφωμένες σχέσεις διδασκόντων-διδασκομένων. 
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Συνοπτικά, θα λέγαμε ότι οι καινοτομίες που προάγονται μέσω της εισαγωγής του 
μαθήματος της ερευνητικής εργασίας είναι: η ελευθερία επιλογών, η αυτονομία, η 
αυτοδιαχείριση και η χειραφέτηση των μαθητών, η ώριμη συμπεριφορά, η αλλαγή στάσεων 
σε κοινωνικά θέματα, η ικανοποίηση προσωπικών ενδιαφερόντων, η ανάδειξη ταλέντων, η 
ουσιαστική συνεργασία και η ομαδοκεντρική αντίληψη, το ερευνητικό ενδιαφέρον, η 
επαφή με ιδρύματα και κοινωνικούς θεσμούς, καθώς και η χρήση των ΤΠΕ στην αναζήτηση, 
επεξεργασία των πληροφοριών και την επικοινωνία. 

Το μάθημα εξάλλου, αξιολογείται σε τέσσερις διαστάσεις: α. αξιολόγηση ερευνητικής 
διαδικασίας β. αξιολόγηση περιεχόμενου Ερευνητικής Έκθεσης γ. αξιολόγηση γλώσσας και 
δομής Ερευνητικής Έκθεσης δ. αξιολόγηση δημόσιας παρουσίασης της ομαδικής εργασίας 
με κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων αξιολόγησης (rubrics) (Ματσαγγούρας, 2011). Έτσι, 
η αλλαγή αφορά και σε ένα ακόμα επίπεδο: στους τομείς στους οποίους αξιολογείται ο 
μαθητής: δεν είναι δηλαδή, μόνον η επίδοσή του σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό 
αντικείμενο που αξιολογείται, αλλά και η συμμετοχή του στην έρευνα, η συμμετοχή του 
στην ομάδα, στη γλωσσική του έκφραση και στη δημόσια παρουσίασή του. Εξάλλου, 
εισάγεται η ετεροαξιολόγηση και η αυτοαξιολόγηση που επιτυγχάνεται στις φάσεις 
αναστοχασμού κατά τη διάρκεια του project, τόσο σε επίπεδο μαθητών, όσο και σε επίπεδο 
εκπαιδευτικών, καθώς και στο επίπεδο της μεταξύ εκπαιδευτικών – μαθητών 
αλληλεπίδρασης (Ματσαγγούρας, 2011). 

Τέλος, θα πρέπει να προστεθεί ότι η εισαγωγή του μαθήματος συνδέεται και με 
οργανωτικές -διοικητικές/δομικές αλλαγές (restructuring) στη σχολική μονάδα: τη 
δημιουργία ζώνης στο ωρολόγιο πρόγραμμα, τις συνδιδασκαλίες εκπαιδευτικών, τη 
δημιουργία και ανάπτυξη νέων τμημάτων, των Τμημάτων ενδιαφέροντος, με βάση τα 
ενδιαφέροντα και τις επιλογές των μαθητών και όχι με βάση την αλφαβητική τους 
κατάταξη. Επίσης συνδέεται με ζητήματα οργάνωσης και κατανομής των αιθουσών κατά τις 
ώρες της ζώνης, ζητήματα πρόσβασης στην αίθουσα Πληροφορικής και στη Σχολική 
βιβλιοθήκη. Εξάλλου, παραχωρείται μια επιπλέον διοικητική αρμοδιότητα, αλλά και ένα 
επιπλέον δικαίωμα στο Σύλλογο διδασκόντων, να εγκρίνει, δηλαδή, τα θέματα-προτάσεις 
των ερευνητικών εργασιών που καταθέτουν οι συνάδελφοι για έγκριση. Τέλος, η εισαγωγή 
της ερευνητικής εργασίας συνδέεται και με τη θεσμοθετημένη αλλαγή των αναλυτικών 
προγραμμάτων, εφόσον εντάσσεται σε αυτά ένα νέο μάθημα με ελεύθερο θέμα επιλογής.  

Θα πρέπει εδώ να τονιστεί ότι ενώ από τη μια μεριά η αλλαγή είναι επιβεβλημένη (top-
down), εντούτοις δίνεται σχετική αυτονομία στη σχολική μονάδα που αφορά σε δύο τομείς: 
ο πρώτος είναι διοικητικός και σχετίζεται με την ενδυνάμωση της δημοκρατικότητας του 
συστήματος της σχολικής μονάδας, εφόσον ο Σύλλογος διδασκόντων είναι αυτός που 
αποφασίζει για το ποιες προτάσεις projects θα γίνουν δεκτές και ποιες όχι. Ο δεύτερος 
αφορά στην ελευθερία του εκπαιδευτικού και του μαθητή ως προς την επιλογή του 
θέματος που θα επεξεργαστούν σε μεταξύ τους συνεργασία στα πλαίσια της ερευνητικής 
εργασίας και σχετίζεται επίσης με τον εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης. Εξάλλου, η 
διαφοροποιημένη διδασκαλία που προϋποθέτει η μέθοδος project και λαμβάνει υπόψη της 
τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες και δυνατότητες κάθε παιδιού, τα ενδιαφέροντά του, 
τα βιώματά του, τους δικούς του ρυθμούς μάθησης, το πολιτισμικό του υπόβαθρο και την 
αυτο-αντίληψή του, αποτελεί βασική αρχή εκδημοκρατισμού της εκπαίδευσης 
(Ματσαγούρας, 2011). 
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2. Διοικητικές ρυθμίσεις υλοποίησης της καινοτομίας 
Η συγκεκριμένη καινοτομία εισήχθη στο επίπεδο της σχολικής μονάδας από την  πολιτική 
ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας με την προαναφερόμενη απόφαση και τις μετέπειτα 
εγκυκλίους, για το σχολικό έτος 2011-12, για την Α΄ Τάξη του Λυκείου, ενώ για το σχολικό 
έτος 2012-13 και για την Β΄. Θα περιοριστούμε στην αναφορά των βασικών διοικητικών 
ρυθμίσεων εισαγωγής του μαθήματος, έτσι όπως καθορίστηκε από τις εν λόγω αποφάσεις 
και εγκυκλίους.  

Ενώ κατά τη χρονιά της πρώτης εφαρμογής της καινοτομίας, το μάθημα ήταν τρίωρο και 
μπορούσε να το αναλάβει είτε ένας εκπαιδευτικός εξ ολοκλήρου είτε δύο εκπαιδευτικοί 
που εναλλάσσονταν - μία ώρα ο ένας και δύο ο άλλος εβδομαδιαία - (Υ.Α. 
97364/Γ2/30.08.2011), κατά τη δεύτερη χρονιά, ορίζεται υποχρεωτικά η διαμόρφωση 
διεπιστημονικού θέματος από 2 εκπαιδευτικούς  -συνδιδασκαλία- διαφορετικά μαθήματα 
διαφορετικών πεδίων (Υ.Α. 47143/Γ2/27.04.2012). Το μάθημα, εξάλλου, καθιερώνεται ως 
δίωρο, τόσο στην Α' όσο και στην Β' τάξη. Και για τις δύο χρονιές ισχύει ότι τουλάχιστον μια 
από τις προτεινόμενες εργασίες πρέπει να ανατίθεται (συμπεριλαμβάνεται η περίπτωση 
της συν-επίβλεψης) σε εκπαιδευτικούς από τους κλάδους ΠΕ02, ή ΠΕ03, ή ΠΕ04. Ωστόσο, 
με την τροποποιητική εγκύκλιο 105847/Γ2/13.09.2012, ορίζεται ότι η εργασία θα 
επιβλέπεται από έναν εκπαιδευτικό, ενώ μόνον σε περίπτωση που στις σχολικές μονάδες 
υπάρχουν εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συμπληρώσει το ωράριό τους, μπορεί η εργασία να 
επιβλέπεται από δύο εκπαιδευτικούς (συνδιδασκαλία), ένας εκ των οποίων είναι 
εκπαιδευτικός των ειδικοτήτων που είχαν ως πρώτη ανάθεση το μάθημα «Τεχνολογία» της 
Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου (Υ.Α. 118842/Γ2/17-09-2008, ΦΕΚ 1984 Β΄), εφόσον υπηρετεί 
στη σχολική μονάδα, και τηρείται η  με αρ. πρωτ. 100838/Γ2/04-09-2012 Υ.Α για ανώτατα 
όρια των ερευνητικών εργασιών που μπορεί να αναλάβει ο κάθε εκπαιδευτικός (μέχρι 2 
εργασίες, σε περίπτωση που η διδασκαλία των ερευνητικών εργασιών γίνεται σε ζώνη και 
στις δύο τάξεις, σε διαφορετικές, δηλαδή, ώρες). Εξάλλου, με την ίδια εγκύκλιο ορίζεται ότι 
η ρύθμιση των ζωνών κατά τη διάρκεια των οποίων υλοποιείται η ερευνητική εργασία ή η 
υλοποίηση τους ανά τμήμα εναπόκειται στο Σύλλογο Διδασκόντων. 

Η υποβολή του θέματος από τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να αναλάβουν το 
μάθημα (πρώτη ανάθεση για όλους τους κλάδους και ειδικότητες) γίνεται στο Σύλλογο 
διδασκόντων (τίτλος, σκοποί, μεθοδολογία, αναμενόμενα αποτελέσματα, απαιτούμενα). Ο 
Σύλλογος εγκρίνει  τόσα θέματα, ώστε να δημιουργηθούν τμήματα ενδιαφέροντος με 16-20 
μαθητές. Τα τμήματα πρέπει να είναι αριθμητικά ισοδύναμα μέσω επιλογών και 
κληρώσεων. Όσοι μαθητές δεν ενταχθούν σε πρώτη τους επιλογή προηγούνται στις 
επιλογές το επόμενο τετράμηνο. Ο Σύλλογος, εξάλλου, ορίζει τον Υποδιευθυντή ή άλλον 
εκπαιδευτικό ως  συντονιστή, ο οποίος απαλλάσσεται από άλλες εξωδιδακτικές εργασίες. 
(Υ.Α. 97364/Γ2/30.08.2011). Η επιλογή των θεμάτων γίνεται από προτεινόμενα από 
εκπαιδευτικούς μετά από διερευνητικές συζητήσεις με μαθητές για τη δημιουργία 
Τμημάτων Ενδιαφέροντος. Οι μαθητές εργάζονται κατά βάση εντός του σχολείου 
(Ματσαγούρας, 2011).  

Για την αποτελεσματική εφαρμογή των Ερευνητικών Εργασιών στα ημερήσια και 
εσπερινά ΓΕΛ συνδράμουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι Παιδαγωγικής Ευθύνης στο πλαίσιο των 
γενικότερων καθηκόντων τους (105847/Γ2/13.09.2012). 

 
3. Σχεδιασμός της εισαγωγής της καινοτομίας σε τρία κατά Lewin στάδια  - εισαγωγή της 
ερευνητικής εργασίας στα Γενικά Λύκεια: σύγκριση με το θεωρητικό μοντέλο εισαγωγής 
3.1. Πρώτο στάδιο: ξεπαγώματος  - κινητοποίησης της κατάστασης 
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Η καινoτομία εισήχθη από την πολιτική ηγεσία του Υ.Π., εισαγωγή top-down, από την 
κορυφή της διοικητικής ιεραρχίας μέσω μιας ομάδας ειδικών (τεχνοδομή, κατά Minzberg), 
όπως συνήθως συμβαίνει σε ένα συγκεντρωτικό σύστημα διοίκησης που εφαρμόζει 
στρατηγικές καινοτομίας. Η έννοια, δηλαδή, της καινοτομίας γίνεται αντιληπτή ως μια απλή 
εντολή για εφαρμογή καινοτομιών που η κορυφή της διοικητικής ιεραρχίας, μέσω μιας 
ομάδας ειδικών51, έχει προαποφασίσει για τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, οι οποίοι, 
στη συγκεκριμένη περίπτωση, απλώς καλούνται να υλοποιήσουν μια εντολή (καινοτόμα στη 
συγκεκριμένη περίπτωση) και όχι να καινοτομήσουν αυτοί οι ίδιοι.  

Η εισαγωγή μιας καινοτομίας ακολουθεί θεωρητικά τουλάχιστον, κάποια συγκεκριμένα 
στάδια: κατά το πρώτο στάδιο, κατά Lewin στάδιο ξεπαγώματος - κινητοποίησης της 
κατάστασης (Θεοφιλίδης, 2012; Σαΐτη και Σαΐτης, 2012), πραγματοποιείται η σωστή 
ενημέρωση των εκπαιδευτικών, το δικαίωμα έκφρασης των απόψεών τους σχετικά με την 
αναγκαιότητα εισαγωγής της καινοτομίας και επομένως το δικαίωμα της συμμετοχής τους 
στη λήψη της απόφασης. Σε αυτή τη φάση, δίνεται η ευκαιρία, μέσα από το διάλογο και την 
κατάθεση πολλών απόψεων, διαπίστωσης των αντιστάσεων, διαμόρφωσης μιας νέας 
πρότασης ενδεχομένως, που μπορεί να διαφοροποιήσει σε αρκετά σημεία τη αρχική, 
καθώς και τον τρόπο εφαρμογής της. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην αλλαγή και 
αισθάνονται την αλλαγή ως δικό τους έργο, και όχι ως κάτι που τους επιβάλλεται. Ο στόχος 
στο πρώτο στάδιο είναι η απομάκρυνση από την παλιά κατάσταση, ώστε να μπορέσουν να 
δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή της καινούριας. Βασικό, επίσης, σημείο, 
σε αυτό το στάδιο, είναι να γίνει συνείδηση η αναγκαιότητα της αλλαγής, με την 
προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί διερεύνηση που επιβάλλει την εισαγωγή της. Οποιαδήποτε 
εφαρμογή αλλαγής και καινοτομίας στο εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να συνοδεύεται από 
μια κουλτούρα εφαρμογής της αλλαγής και της καινοτομίας υπό διαπραγμάτευση52 
(pilotage négocié – Perennoud, 1999), εφαρμογή, η οποία, στο σταυροδρόμι της έρευνας 
και του αναστοχασμού, θα γεννά την επικοινωνία, τη συνεργασία, τη διαπραγμάτευση, 
την απόφαση, την καινοτομία στο χώρο των εκπαιδευτικών οργανισμών, πέρα από τις 
παιδαγωγικές και διδακτικές αναφορές.53 Η εφαρμογή, εξάλλου, της καινοτομίας 
προϋποθέτει την έμπνευση, τη στρατηγική και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της.  

Καμία μορφή, κατά Perennoud, διαπραγμάτευσης, της εισαγωγής της συγκεκριμένης 
καινοτομίας δεν έγινε ούτε πριν την εισαγωγή της, ούτε και κατά τη διάρκεια της πρώτης 
εφαρμογής της. Όμως, καμία καινοτομία και καμία μεταρρύθμιση δεν μπορεί να γίνει 
πράξη, αν οι ουσιαστικοί πρωταγωνιστές της (οργανισμός, διοίκηση, εκπαιδευτικοί, 
μαθητές) δεν έχουν πεισθεί για την αναγκαιότητά της και εάν δεν έχουν πεισθεί ότι έχουν 
συμφέρον να την υιοθετήσουν και να σεβασθούν το πνεύμα της. Η αναγκαιότητα δεν 
επιβάλλεται από μόνη της, πρέπει να οικοδομηθεί στο μυαλό των ανθρώπων. Ιδιαίτερα 
σημαντικός παράγοντας για την αλλαγή είναι, όχι μόνον η νέα μάθηση σε επίπεδο ατομικό, 
αλλά η μάθηση και η αλλαγή στη συμπεριφορά και τη νοοτροπία σε επίπεδο οργανισμού 
με συντονισμένο τρόπο (Perennoud, 1993). 
                                                           
51 Κατά τον Μακρυδημήτρη (2004), πρόκειται για νέες κατηγορίες στελεχών των δημοσίων και 
επιχειρηματικών οργανώσεων της μετα-βιομηχανικής περιόδου, που χειρίζονται εξειδικευμένη επιστημονική 
και τεχνική γνώση, πληροφόρηση και εμπειρία. Για την κατά Minzberg τεχνοδομή, βλ. Hoy, K.W. & Miskel, G.C. 
(2001).   
52 Η υπό διαπραγμάτευση εφαρμογή της καινοτομίας είναι αναγκαία, εφόσον η καινοτομία βρίσκεται σε μια 
διαρκή αλληλεπίδραση με το περιβάλλον στο οποίο εφαρμόζεται, αλληλεπίδραση η οποία μπορεί να 
διαφοροποιεί τους αρχικούς  στόχους της καινοτομίας. 
53 Ο Perrenoud (2003) παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού ιδρύματος που, σύμφωνα με την 
Gather Thurler, ενθαρρύνει και αποθαρρύνει την καινοτομία. 
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Είναι φυσικό ότι για οποιαδήποτε αλλαγή χρειάζεται χρόνος. Χρόνος και πριν την 
εφαρμογή της, ώστε να καλλιεργηθεί η νέα κουλτούρα, αλλά και μετά την πρώτη 
εφαρμογή, ώστε μέσα από τις ζυμώσεις, τις διεργασίες, τον αναστοχασμό, την 
ανατροφοδότηση και τους προβληματισμούς που θα προκύψουν, να γίνουν τροποποιήσεις, 
βελτιώσεις κ.λπ.  

Είναι γι’αυτό ακριβώς που είναι απαραίτητη η διαπραγμάτευση, διαπραγμάτευση μέσα 
σε συγκεκριμένα χρονικά όρια, ουσιαστική και όχι τύποις, με ανοιχτή δημόσια διαβούλευση 
και διαύγεια, μέσα από δίκτυα επικοινωνίας (Perennoud, 2000, 2003). Στη συγκεκριμένη 
λήψη απόφασης της καινοτομίας και του τρόπου εφαρμογής της, οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές 
της, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, δεν είχαν, και εξακολουθούν να μην έχουν λόγο.  

Είναι επίσης, βέβαιο, ότι για να περάσει μια καινοτομία χρειάζονται, σύμφωνα με τον 
Kotter (όπ. αναφ. στο Σαΐτη & Σαΐτης, 2012), ομάδες καθοδήγησης, δηλαδή, ομάδες 
ανθρώπων που πραγματικά πιστεύουν σ’αυτήν, και είναι ικανοί να την υποστηρίξουν με 
πάθος και να μεταδώσουν το όραμά τους. Αυτές οι ομάδες, θα μπορούσαν στην περίπτωσή 
μας να προέρχονται από τον ίδιο το χώρο των εκπαιδευτικών και τη διοίκηση, και να 
διαμοιραστούν ανά περιφέρεια, επισκεπτόμενες σχολεία και διαχέοντας την καινοτομία με 
ενδοσχολικές επιμορφώσεις.  

Τέτοια κίνηση στήριξης της καινοτομίας δεν έγινε, αλλά ούτε και ενδυνάμωσής της στη 
διάρκεια εφαρμογής της. Αν υποθέσουμε ότι τις ομάδες καθοδήγησης αντιπροσώπευαν οι 
επιμορφωτές των εκπαιδευτικών, το έργο τους περιορίστηκε στην ταχύρριθμη εισαγωγική 
επιμόρφωση και εκεί τελείωσε. Δεν είχε προβλεφθεί συνεχόμενη στήριξη της καινοτομίας 
κατά την εισαγωγή, εφαρμογή και παγίωσή της. Η ανάθεση στους Σχολικούς Συμβούλους 
του καθήκοντος της συνδρομής τους μέσα στο πλαίσιο των γενικότερων καθηκόντων τους 
δεν αρκεί για να εξασφαλίσει, προφανώς την επιτυχία της εισαγωγής της καινοτομίας.  

Επιπλέον, η σημαντικότερη αλλαγή που προϋποθέτει η εφαρμογή της συγκεκριμένης 
καινοτομίας είναι  η αλλαγή στην οργανωσιακή κουλτούρα των σχολικών μονάδων. Η 
ομαδοσυνεργατική μάθηση, προϋποθέτει ομαδοσυνεργασία και στο επίπεδο των 
εκπαιδευτικών (προαπαιτούμενο, το οποίο θεσμοποιείται υπό προϋποθέσεις και κατά το 
δεύτερο έτος εφαρμογής της καινοτομίας, ενώ αμέσως μετά, με την επόμενη 
τροποποιητική εγκύκλιο υπονομεύεται από την ίδια αρχή που το θέσπισε), δηλαδή, 
προϋποθέτει αλλαγή της κουλτούρας και της μεθόδου εργασίας των εκπαιδευτικών, 
αλλαγές για τις οποίες οι τελευταίοι δεν είχαν καθόλου και με κανέναν τρόπο 
προετοιμαστεί (σεμινάρια, επιμορφώσεις).  

Οι εκπαιδευτικοί δεν είχαν ετοιμαστεί, επομένως, ψυχολογικά, προκειμένου να δεχτούν 
την καινοτομία, σύμφωνα με το πρώτο στάδιο του Lewin, «κατά το οποίο ωριμάζει η σκέψη 
ότι επιβάλλεται αλλαγή και συνειδητοποιείται η ανάγκη, ή έστω η σκοπιμότητα της 
αλλαγής» (Θεοφιλίδης, 2012: 252).  

Εκτός από το ότι δεν προηγήθηκε καμία προετοιμασία των εκπαιδευτικών στα Γενικά 
Λύκεια και δεν καλλιεργήθηκε καθόλου κλίμα κατάλληλο για την αναγκαιότητα της 
αλλαγής, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που σχεδιάστηκε για την εισαγωγή της υπήρξε 
ανεπαρκέστατη και υπερβολικά ταχύρριθμη. Η πρώτη επιμόρφωση 1061 εκπαιδευτικών 
(πίνακας ΟΕΠΕΚ) από τον ΟΕΠΕΚ έγινε τον Ιούνιο του 2011, με τη λήξη του σχολικού έτους, 
ενώ η αμέσως επόμενη, 1555 εκπαιδευτικών (πίνακας ΟΕΠΕΚ) έγινε τον Οκτώβριο του 
2011, ενώ δηλαδή, έχει ήδη αρχίσει το σχολικό έτος. Η επιμόρφωση, τόσο αυτή του 
Ιουνίου, όσο και του Οκτωβρίου, διήρκεσε ένα διήμερο.  

Είναι εμφανές ότι η συγκεκριμένη επιμόρφωση ήταν εξαιρετικά ανεπαρκής, ως προς τη 
διάρκεια, ως προς τη χρονική στιγμή που έγινε και ως προς τον αριθμό των 
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επιμορφούμενων. Έτσι, στις σχολικές μονάδες ήταν ελάχιστος, έως μηδενικός, ο αριθμός 
των εκπαιδευτικών που είχε επιμορφωθεί, ώστε οι ελάχιστοι που είχαν επιμορφωθεί να 
μπορέσουν να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές για τους υπόλοιπους. Εξάλλου, η 
ενδοσχολική επιμόρφωση αυτής της μορφής, δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει 
αποτελεσματικά, εφόσον κανένας εκπαιδευτικός δεν μπορεί να αλλάξει σε τέτοιο χρονικό 
διάστημα και χωρίς ουσιαστική υποστηρικτική υποδομή της αλλαγής, νοοτροπία και 
κουλτούρα σχετικά με τη διδακτική μεθοδολογία.  

Οι Fullan και Smith (1999) αναφερόμενοι στις δυσκολίες της αλλαγής, επισημαίνουν το 
πρόβλημα που προκύπτει από τις συγκρουόμενες κουλτούρες μάθησης (the impact of 
learning cultures), καθώς επίσης και το πρόβλημα της ψευδούς βεβαιότητας (false 
certainty). Η παιδαγωγική και μεθοδολογική αλλαγή έρχεται σε αντίθεση με τις άδηλες 
παιδαγωγικές γνώσεις και πεποιθήσεις του εκπαιδευτικού (κουλτούρα), ο οποίος νομίζει 
ότι υλοποιεί την αλλαγή, αλλά στην ουσία δεν μπορεί να την ενσωματώσει.54 Επίσης, οι 
ίδιοι ερευνητές (Fullan & Smith, όπ.π.) τονίζουν ότι, αν και είναι δυνατόν να δημιουργήσεις 
ένα καινοτόμο σχολείο για κάποιο χρονικό διάστημα, δεν είναι δυνατόν σε καμία 
περίπτωση να στηρίξεις την αλλαγή, αν δεν δημιουργήσεις την κατάλληλη υποστηρικτική 
υποδομή.   

Αν έστω οι επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί είχαν αποτελέσει όντως τους πολλαπλασιατές, 
τις ομάδες καθοδήγησης, η διάχυση της αλλαγής σε επίπεδο σχολικής μονάδας θα 
συντελούνταν τουλάχιστον μέσω αυτών. Στόχος θα ήταν η καλλιέργεια της κουλτούρας 
αλλαγής (reculturing) σε κάθε σχολική μονάδα, με έμφαση στην ομαδοσυνεργασία, μοντέλο 
εργασίας τόσο για τον μαθητή, σε επίπεδο μαθησιακής διαδικασίας, όσο και για τον 
εκπαιδευτικό, καθώς επίσης και στη δημιουργία κινήτρων στους εκπαιδευτικούς 
(επαγγελματική ανάπτυξη, ικανοποίηση, βελτίωση της ποιότητας του έργου της σχολικής 
μονάδας, άρα και του δικού τους). Επίσης, οι συντονιστικές ομάδες καθοδήγησης θα 
φρόντιζαν για δημιουργία δικτύων και συνεργασία σχολείων (κοινότητες μάθησης), ο 
Συντονιστής, σε επίπεδο σχολικής μονάδας, για διαρκή ενδοσχολική επιμόρφωση (μέσω 
ανταλλαγής απόψεων και καλών πρακτικών ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς), για σύνδεση 
με τοπικούς φορείς (μουσεία, Δήμος, υπηρεσίες, κ.λ.π. προκειμένου να διευκολυνθεί η 
μαθησιακή διαδικασία), για την επιλογή και έγκριση των προτάσεων/θεμάτων που 
αφορούν τα Τμήματα ενδιαφέροντος από το Σύλλογο διδασκόντων κ.λπ. 

 
3.2. Δεύτερο στάδιο: στάδιο της αλλαγής της κατάστασης 
Κατά το δεύτερο στάδιο, κατά Lewin στάδιο της αλλαγής της κατάστασης (Θεοφιλίδης, 
2012; Σαΐτη και Σαΐτης, 2012), θα έπρεπε να εφαρμοστεί η αλλαγή στις σχολικές μονάδες. 
Στο στάδιο αυτό και για την αλλαγή της κατάστασης, ως επακόλουθο της νεοεισαχθείσης 
καινοτομίας, οι εκπαιδευτικοί θα έπρεπε να ενδυναμωθούν μέσω των συντονιστικών 
ομάδων καθοδήγησης (κυρίως σε θέματα συνεργασίας και διδακτικής μεθοδολογίας), μέσω 
του Συντονιστή, αλλά και του Διευθυντή, θα συνεργάζονταν, θα δημιουργούνταν δίκτυα 
συνεργασίας μεταξύ των σχολείων και συνεργασία με το ΥΠΑΙΠΘΑ (αποθετήρια καλών 
πρακτικών, Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο). Οι ομάδες καθοδήγησης θα συνέχιζαν το έργο 
τους,  θα αντιμετωπίζονταν οι αντιστάσεις με τη διαρκή καλλιέργεια ομαδοσυνεργασίας 
μέσω των Διευθυντών, ώστε να αποφευχθεί, όσο το δυνατόν περισσότερο η 

                                                           
54 Βλ. και την έρευνα της Αγάπης Βαβουράκη (2006). «Εκπαιδευτική καινοτομία και αξιοποίηση των 
τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση –Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ή 
αλληλεπιδραστικός επαγγελματισμός;». Στο Μπαγάκης, Γ. Εκπαιδευτικές αλλαγές, η παρέμβαση του 
εκπαιδευτικού και του σχολείου. Αθήνα: Μεταίχμιο. 
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βαλκανοποίηση - ομάδες που στηρίζουν την καινοτομία, ομάδες που αντιστέκονται 
σθεναρά - (Hargreaves, 1994). Η ενδοσχολική επιμόρφωση θα συνεχιζόταν, οι σχολικές 
μονάδες θα ενισχύονταν με υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικούς πόρους (σε πρώτη 
φάση εκεί που ήταν απολύτως απαραίτητη και στη συνέχεια σε σχολικές μονάδες που 
χρειάζονταν βελτίωση και ενίσχυση τεχνολογικού ή άλλου εξοπλισμού).  

Θα έπρεπε στη συνέχεια να γίνει διαμορφωτική αξιολόγηση της πρώτης εφαρμογής της 
καινοτομίας ανά σχολική μονάδα (αποτελέσματα μέσω της επίδοσης των μαθητών - 
ατομικοί και ομαδικοί φάκελλοι, ημερολόγια, παρουσίαση των εργασιών, αξιολόγηση 
στάσεων και συμπεριφορών μαθητών και εκπαιδευτικών, έρευνα για δυσκολίες και 
ανεπάρκειες), τα συμπεράσματα της οποίας θα βοηθούσαν στην ανατροφοδότηση και στη 
βελτίωση της καινοτομίας.  

Διαμορφωτική αξιολόγηση της καινοτομίας, τέτοιας που προαναφέρεται, δεν έγινε εξ 
όσων γνωρίζουμε, ούτε το πρώτο έτος εισαγωγής του μαθήματος, ούτε και αργότερα, 
αξιολόγηση που θα μπορούσε να λειτουργήσει ανατροφοδοτικά και βελτιωτικά για τη 
συνέχειά της και για το πάγωμα της νέας κατάστασης (βλ. μοντέλο εισαγωγής της 
καινοτομίας σε τρία στάδια - Lewin, όπ. αναφ. στο Θεοφιλίδης, 2012), όπως εξάλλου δεν 
ακολουθήθηκαν γενικότερα τα, βάσει του θεωρητικού μοντέλου, προαναφερθέντα.  Κάτω 
απ’ αυτές τις συνθήκες, είναι απολύτως λογική και αναμενόμενη η αντίσταση από την 
πλευρά μαθητών και εκπαιδευτικών απέναντι στην καινοτομία, αντίσταση η οποία 
παρατηρείται ακόμα και σε υποδειγματικές περιπτώσεις εισαγωγής μιας καινοτομίας. 
Πολλοί λόγοι είναι δυνατόν να παίζουν ρόλο στην εκδήλωση αντίστασης στην αλλαγή, λόγοι 
που θα άξιζε να διερευνηθούν μέσα από ποσοτική και ποιοτική έρευνα.  

Ένας, ωστόσο, παράγοντας θεωρούμε ότι πρέπει να έπαιξε καθοριστικό ρόλο και ίσως 
σχετίζεται άμεσα και με άλλους πιθανούς λόγους αντίστασης στην αλλαγή, παράγοντας που 
λειτουργεί ανασταλτικά για κάθε τύπου καινοτομία που έχει εισαχθεί στο εκπαιδευτικό 
σύστημα, ιδίως της Δευτεροβάθμιας: το Πρόγραμμα Σπουδών στο οποίο εισήχθη το νέο 
μάθημα, ουδόλως συνάδει με τη διδακτική μεθοδολογία, τις παιδαγωγικές αρχές και τη 
μορφή αξιολόγησης που υποστηρίζονται από το μάθημα της ερευνητικής εργασίας. Έτσι, 
προκαλείται σύγχυση, τόσο στους εκπαιδευτικούς, όσο και στους μαθητές, οι οποίοι 
εξακολουθούν να θεωρούν σημαντικά τα μαθήματα που αφορούν στην πρώην Κατεύθυνση 
και στα νυν Επιστημονικά Πεδία, μαθήματα τα οποία ακολουθούν την με το εξεταστικό 
σύστημα συνάδουσα δασκαλοκεντρική μέθοδο. Ένα βασικό μειονέκτημα, δηλαδή, του 
τρόπου εισαγωγής της εν λόγω καινοτομίας είναι και η έλλειψη συνοχής των 
προγραμμάτων Σπουδών, όχι τόσο σε επίπεδο περιεχομένου, με το οποίο άλλωστε τα 
θέματα των ερευνητικών εργασιών μπορεί να σχετίζονται, αλλά σε επίπεδο μαθησιακής 
μεθοδολογίας και αξιολόγησης. 

 
3.3. Τρίτο στάδιο: στάδιο του παγώματος - παγιοποίησης της κατάστασης 
Κατά το τρίτο στάδιο, κατά Lewin στάδιο του παγώματος - παγιοποίησης της κατάστασης 
(Θεοφιλίδης, 2012; Σαΐτη και Σαΐτης, 2012), θα έπρεπε να συνεχιστεί η ενδυνάμωση της 
καινοτομίας. Θα μπορούσαν, στην περίπτωσή μας, να συνεχίσουν να δρουν οι 
συντονιστικές ομάδες καθοδήγησης, να συνεχίζεται η ενδοσχολική επιμόρφωση, τα δίκτυα, 
ενώ παράλληλα θα έπρεπε να παρακινηθούν και οι εκπαιδευτικοί που αντιμετώπιζαν με 
ανασφάλεια την αλλαγή, να αναλάβουν το μάθημα με παρουσίαση των θετικών 
αποτελεσμάτων της εφαρμογής. Επίσης, θα μπορούσε να ξεκινήσει σταδιακά η εισαγωγή 
της μεθόδου project και στη μαθησιακή διαδικασία των υπόλοιπων μαθησιακών 
αντικειμένων, ώστε να υπάρχει συνοχή στα Προγράμματα Σπουδών, όχι μόνον ως προς το 
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περιεχόμενο των αντικειμένων, αλλά και ως προς τη διδακτική μέθοδο, και κατά συνέπεια 
ως προς την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της 
ευρύτερης αλλαγής, θα μπορούσε να ξεκινήσει παράλληλα η εισαγωγή του μαθήματος της 
Ερευνητικής εργασίας και στις άλλες τάξεις του Λυκείου (restructuring). Θα λειτουργούσε, 
δηλαδή, η εισαγωγή του συγκεκριμένου μαθήματος, ως μπούσουλας της διδακτικής 
μεθοδολογίας και των υπολοίπων (διεύρυνση των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος, 
συνοχή ΠΔ και διάχυση της καινοτομίας). Εξάλλου, απαραίτητη θα ήταν η ενίσχυση της 
τεχνολογικής υποδομής των σχολικών μονάδων, η συνέχεια των επιμορφώσεων (νέοι 
εκπαιδευτικοί), και φυσικά η αξιολόγηση της καινοτομίας στο σύνολό της με δημόσια 
ανάρτηση των αποτελεσμάτων. 

Ο Μπαρκατσάς (1998), παρατηρεί ότι στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δημιουργείται 
σύγχυση και στρέβλωση της ουσίας των καινοτομιών, ενώ διαιωνίζεται η συνύπαρξη 
νεωτερισμών με τις κανονικότητες, τις οποίες οι πρώτοι υποτίθεται ότι θα άλλαζαν, 
συνύπαρξη που οφείλεται συνήθως στην υπερφόρτωση των εκπαιδευτικών με 
αλλεπάλληλες καινοτομίες, καθώς και στον κατακερματισμό των μεταρρυθμιστικών 
προσπαθειών σε επιμέρους καινοτόμες δράσεις, συχνά χωρίς συντονισμό και χωρίς σαφείς 
και κατανοητούς στόχους. Παρατηρείται δηλαδή εμφύτευση καινοτομιών σε ένα 
εκπαιδευτικό σύστημα με γραφειοκρατική δομή και λειτουργία, ενώ, αν υπάρχει πράγματι 
σοβαρός σχεδιασμός αλλαγής και καινοτομίας αναφορικά με τη δομή και τη λειτουργία του 
εκπαιδευτικού συστήματος, αυτή (η αλλαγή) θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ολιστικά και 
συστημικά. Ο Fullan (2000, 2001), υπογραμμίζει, εξάλλου, τη συνοχή των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, ως  έναν από τους βασικούς παράγοντες  βελτίωσης της σχολικής μονάδας.  

Ενδεικτικές για την υποβάθμιση της καινοτομίας από την ίδια την πολιτεία που την 
εισήγαγε, είναι οι από το 2013 ρυθμίσεις (Υ.Α. 23/05/2013/ 70607/Δ2)  για το μάθημα του 
project, σύμφωνα με τις οποίες: α. έκαστο τμήμα Project ανατίθεται σε έναν μόνο 
εκπαιδευτικό (η συνδιδασκαλία καταργείται), β. η ανάθεση του Project γίνεται 
υποχρεωτικά τελευταία και αφού θα έχουν ολοκληρωθεί οι αναθέσεις και γ. υπάρχει η 
δυνατότητα ανάθεσης έως και δύο το πολύ τμημάτων Project ανά εκπαιδευτικό 
οποιασδήποτε ειδικότητας, με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03, 
ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.03, ΠΕ04.04 και ΠΕ04.05, στους οποίους θα επιτρέπεται η ανάθεση 
ενός μόνο τμήματος Project. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι το κριτήριο ανάθεσης 
του μαθήματος δεν είναι οι ειδικότητες (στις πρώτες εγκυκλίους οριζόταν ότι είναι 
απαραίτητο ο ένας από τους δύο εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν το μάθημα να είναι 
ΠΕ02, ΠΕ03 ή ΠΕ04), αλλά οι διδακτικές ώρες που θα πρέπει κάποιες ειδικότητες να 
καλύψουν για συμπλήρωση ωραρίου. Εξάλλου, η υποβάθμιση γίνεται φανερή από το ότι 
πρώτα γίνεται η ανάθεση όλων των άλλων μαθημάτων και ύστερα του project.   

Επίσης, για το σχολικό έτος 2015-16, βάσει του ΦΕΚ 2499 Β /19.11.15, το μάθημα 
«Ερευνητική Εργασία» μπορεί να ανατεθεί σε όλους τους κλάδους  - ειδικότητες ΠΕ, 
διδάσκεται ωστόσο από έναν εκπαιδευτικό και ανατίθεται, αφού ανατεθούν στους 
εκπαιδευτικούς τα διδασκόμενα μαθήματα της ειδικότητάς τους. Οι εκπαιδευτικοί 
μπορούν να αναλάβουν την εποπτεία και καθοδήγηση μέχρι δύο Τμημάτων Ερευνητικής 
Εργασίας ανά τετράμηνο, ενώ οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 μπορούν 
να αναλάβουν την εποπτεία και καθοδήγηση μέχρι δύο Τμημάτων Ερευνητικής Εργασίας 
ανά τετράμηνο, εφόσον: 
α. απαιτείται για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου και 
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β. δεν απαιτείται η μετακίνησή τους σε άλλη σχολική μονάδα για κάλυψη ωρών της 
ειδικότητάς τους, σύμφωνα με τις ανάγκες της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης.  
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Η Ελληνική Χρηστομάθεια του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή: Οι 
στόχοι του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών τον 19ο αιώνα 

μέσα από τα περιεχόμενα του διδακτικού βιβλίου 
 

Ιουλία Δημοπούλου 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Α.Π.Θ. 

iouliadimopoulou@yahoo.gr 
 
 

Περίληψη 
Κατά τη διάρκεια ολόκληρου του 19ου αιώνα ο προσανατολισμός της εκπαίδευσης είναι κλασικιστικός, 
συνεπώς, το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών κατέχει σημαντική θέση σε όλες τις βαθμίδες και, ιδιαίτερα, στη 
Μέση Εκπαίδευση, όπως αποδεικνύεται και από τις ώρες διδασκαλίας που αφιερώνονται σε αυτό. Στο 
νεοσύστατο ελληνικό κράτος είναι πολύ έντονη η τάση για επιστροφή στην κλασική αρχαιότητα και για 
προβολή του ένδοξου παρελθόντος με τις αξίες και τα πρότυπα που το χαρακτηρίζουν. Από την αρχή του 
αιώνα, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση χρησιμοποιήθηκαν ως διδακτικά βιβλία για το μάθημα των Αρχαίων 
Ελληνικών οι Χρηστομάθειες, οι οποίες είναι συλλογές με αποσπάσματα κλασικών έργων. Στην παρούσα 
εργασία μελετάται η Ελληνική Χρηστομάθεια του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή, η οποία αποτελεί ένα από τα 
διδακτικά βιβλία που χρησιμοποιήθηκαν κατά τον 19ο αιώνα για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών σε όλες 
τις τάξεις του Ελληνικού Σχολείου και του Γυμνασίου. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι μέσα από την 
παρουσίαση των περιεχομένων της Ελληνικής Χρηστομάθειας του Ραγκαβή να διαφανεί ποιος είναι ο ρόλος 
που παίζει το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών τη συγκεκριμένη περίοδο και ποιους επιμέρους σκοπούς 
υπηρετεί. Τα αρχαία ελληνικά κείμενα που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη Χρηστομάθεια – και 
καλύπτουν όλα τα είδη της αρχαίας ελληνικής γραμματείας- στοχεύουν στην άσκηση στην αρχαία γλώσσα, 
στη γνωριμία των νέων με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, στην καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης και στην 
ηθικοχριστιανική διαπαιδαγώγηση των μαθητών, καθώς μέσα από αυτά προβάλλονται οι αξίες που 
κληροδοτήθηκαν στον ελληνικό λαό από τους ένδοξους προγόνους του. 
 
Λέξεις-κλειδιά: Χρηστομάθεια, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, Αρχαία Ελληνικά 
 
1. Εισαγωγή 
Το νεοσύστατο ελληνικό κράτος, προσπαθώντας να οργανωθεί σε όλους τους τομείς, δίνει 
ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση, η οποία είναι η βάση για την ανάπτυξη κάθε λαού. Ο 
προσανατολισμός της εκπαίδευσης είναι κλασικιστικός και εκφράζει την επιθυμία του νέου 
κράτους να συνδεθεί με το ένδοξο παρελθόν του. Η έντονη στροφή προς την κλασική 
αρχαιότητα, σύμφωνη με το γενικότερο πνεύμα του ευρωπαϊκού Κλασικισμού, είχε το 
χαρακτήρα συναισθηματικής φυγής προς ένα παρελθόν που είχε τιμηθεί από τον 
πνευματικό κόσμο της Ευρώπης και μπορούσε να στηρίξει την οικοδόμηση ενός εθνικού 
παρόντος (Βαρμάζης, 2008: 30-33). Το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών κατέχει σημαντική 
θέση, όπως φαίνεται από τις ώρες διδασκαλίας που αφιερώνονται σ’ αυτό. Ιδίως την εποχή 
της συγκρότησης του νέου κράτους, συμβάλλει στην καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης, 
καθώς μέσα από τα αρχαία κείμενα που διδάσκονται στο σχολείο προβάλλονται οι αξίες 
που κληροδοτήθηκαν στον ελληνικό λαό από τους ένδοξους προγόνους του. Και στα 
Ελληνικά Σχολεία και στα Γυμνάσια το μεγαλύτερο μέρος του ωρολογίου προγράμματος 
αφιερωνόταν στη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών. 

Ο αρχαιογνωστικός προσανατολισμός της εκπαίδευσης του νεοελληνικού κράτους 
φανερώνεται από το διάταγμα της 31 Δεκεμβρίου 1836/ 12 Ιανουαρίου 1837 (κανονισμός 
των Ελληνικών Σχολείων και Γυμνασίων). Στο διάταγμα αυτό, στο άρθρο 72, αναφέρεται ότι 
ο κυριότερος σκοπός της διδασκαλίας στα Γυμνάσια είναι «να δώσει στους μαθητές ακριβή 

mailto:iouliadimopoulou@yahoo.gr
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γνώση των κλασικών συγγραφέων και να μορφώσει και να ενισχύσει την περί του αληθούς, 
του αγαθού και του καλού αίσθηση αυτών» (Αντωνίου, 1987: 99). Επομένως, μέσω των 
Αρχαίων Ελληνικών επιδιώκεται η γλωσσική, η επιστημονική, η ηθική και η αισθητική 
καλλιέργεια των μαθητών (Βαρμάζης, 1992: 126). Σε αυτό το σημείο, πρέπει να 
υπενθυμίσουμε ότι το εκπαιδευτικό σύστημα που υιοθετήθηκε την περίοδο της βαυαρικής 
αντιβασιλείας (νομοθετικές ρυθμίσεις της περιόδου 1834-1836) αποτελεί μίμηση των 
γαλλικών και γερμανικών εκπαιδευτικών συστημάτων, που, βασιζόμενα στον γερμανικό 
Νεοανθρωπισμό, δίνουν μεγάλη βαρύτητα στη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας 
και γραμματείας (Τερζής, 2010: 207). 

Στις απαρχές της ίδρυσης του νεοελληνικού κράτους, ιδεολογική θεμελίωση της 
εκπαίδευσης αποτέλεσε η έννοια της Μεγάλης Ιδέας (Σακκής, 2011; Σκοπετέα, 1988; 
Petropulos, 1997; Κουλούρη, 1988). Ο όρος «Μεγάλη Ιδέα», ως έννοια με εθνικό 
περιεχόμενο, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Ι. Κωλέττη, ηγέτη του γαλλικού 
κόμματος, στην Εθνοσυνέλευση του 1844. Ο πολιτικός αναφέρθηκε στην ανάγκη της 
μεταλαμπάδευσης του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού στην Ανατολή, αλλά και στο χρέος 
που έχει το νέο κράτος να μείνει ενωμένο με τους αλύτρωτους πληθυσμούς, κάνοντας 
σαφή νύξη στη διάκριση των Ελλήνων σε αυτόχθονες και ετερόχθονες, η οποία έπρεπε να 
απαλειφθεί (Κρεμμυδάς, 2010: 25-29; Κολιόπουλος, 2000: 91; Καραθανάσης, 1991: 42). 
Επομένως, ο όρος «Μεγάλη Ιδέα» συνδέθηκε κυρίως με την προσπάθεια για συνένωση των 
αλύτρωτων πληθυσμών με την Ελλάδα. Αναμενόμενο ήταν η Μεγάλη Ιδέα να επηρεάσει και 
τον εκπαιδευτικό προσανατολισμό του κράτους. Το σχολείο έπρεπε να προωθεί την ιδέα 
της εθνικής ενότητας και της επέκτασης της ελληνικής επικράτειας, κάτι το οποίο θα 
επιτυγχανόταν μέσω του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών, το οποίο, όπως ήδη 
αναφέρθηκε, καταλάμβανε και τις περισσότερες ώρες διδασκαλίας. 

Τα βασικά διδακτικά βιβλία και του Ελληνικού Σχολείου και του Γυμνασίου είναι οι 
Χρηστομάθειες. Οι Χρηστομάθειες (δηλ. εκμάθηση χρήσιμων πραγμάτων) είναι διδακτικά 
βιβλία που περιέχουν μύθους, διηγήσεις, ποιήματα ή αποσπάσματα μεγαλύτερων έργων 
και αποβλέπουν σε παιδαγωγικούς σκοπούς. Ήδη από τους Αλεξανδρινούς χρόνους, 
άρχισαν να καταρτίζονται συλλογές με αποσπάσματα κλασικών έργων, γνωμικά, 
αποφθέγματα, λυρικά ποιήματα, δράματα κλπ. Αυτές οι συλλογές ονομάστηκαν 
Χρηστομάθειαι και αποσκοπούσαν στην ηθική μόρφωση και στην άσκηση των αναγνωστών 
στην αρχαία γλώσσα. Αργότερα, αυτές οι Χρηστομάθειες, που συμπληρώθηκαν με 
αποσπάσματα από την Αγία Γραφή και τη Χριστιανική Λογοτεχνία ή με μικρά αυτοτελή έργα 
των μεγάλων Πατέρων της ορθόδοξης εκκλησίας, χρησιμοποιήθηκαν στα σχολεία του 
Βυζαντίου. Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας αχρηστεύτηκαν, όμως χρησιμοποιήθηκαν 
εκ νέου μετά την απελευθέρωση, αρχικά με τη βυζαντινή μορφή τους και αργότερα 
τροποποιημένες (Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν «Ηλίου», 1960: 732). Κατά τη 
διάρκεια ολόκληρου του 19ου αιώνα, χρησιμοποιήθηκαν ως τα κατ’ εξοχήν διδακτικά 
βιβλία για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών σε όλες τις τάξεις του Ελληνικού Σχολείου και 
του Γυμνασίου. Στην ουσία είναι ένα ανθολόγιο κειμένων από την κλασική εποχή έως την 
ύστερη αρχαιότητα. 

Από το 1844 ως διδακτικό βιβλίο για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών στο Ελληνικό 
Σχολείο και στο Γυμνάσιο χρησιμοποιείται η Ελληνική Χρηστομάθεια του Αλέξανδρου Ρίζου 
Ραγκαβή. Στη συνέχεια, παρατίθενται τα περιεχόμενα αυτής της Χρηστομάθειας, καθώς και 
ορισμένα συμπεράσματα που αφορούν τους λόγους για τους οποίους επιλέχθηκαν τα 
συγκεκριμένα αρχαία κείμενα για διδασκαλία στη Μέση Εκπαίδευση. Στόχος της εργασίας 
είναι να διασαφηνιστεί ο ρόλος του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών τη συγκεκριμένη 
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ιστορική περίοδο και να αποδειχθεί αν τα περιεχόμενα του διδακτικού βιβλίου 
ανταποκρίνονται σε αυτό τον στόχο. 

 
2. Βιογραφικά στοιχεία του συγγραφέα 
Ο Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής (27 Δεκεμβρίου 1809- 16 Ιανουαρίου 1892) ήταν φαναριώτης 
λόγιος, ρομαντικός ποιητής της Α' Αθηναϊκής Σχολής, πεζογράφος, καθηγητής Αρχαιολογίας 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και διπλωμάτης. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και 
μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον διαποτισμένο από το πνεύμα και την επίδραση του 
Φαναριού, στοιχείο που καθόρισε τη μετέπειτα πνευματική του φυσιογνωμία. Τα πρώτα 
του γράμματα τα διδάχθηκε στο Βουκουρέστι στη Σχολή του Γενναδίου. Συνέχισε τις 
σπουδές του στο Λύκειο της Οδησσού και μετά σπούδασε στη Στρατιωτική Σχολή του 
Μονάχου. Μετά την αποφοίτησή του, επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου δίδαξε στη 
Στρατιωτική Σχολή του Ναυπλίου. Παραιτήθηκε, όμως, για να αφοσιωθεί στις φιλολογικές 
και αρχαιολογικές μελέτες του και στην πολιτική. Το 1832 διορίστηκε σύμβουλος στο 
Υπουργείο Παιδείας. Το 1844 εξελέγη καθηγητής της Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, θέση που κράτησε μέχρι το 1866. Το 1849 εξέδωσε, σε συνεργασία με τους Ν. 
Δραγούμη και Κ. Παπαρρηγόπουλο, το περιοδικό Πανδώρα, όπου δημοσίευσε αρκετά 
διηγήματα. Το 1856 ορκίστηκε υπουργός Εξωτερικών και από τη θέση αυτή επιτέλεσε 
σημαντικό έργο. Ήρθε σε επαφή με πλούσιους Έλληνες του εξωτερικού και 
διαπραγματεύτηκε μαζί τους την ανέγερση ιδρυμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (Ζάππειο, 
Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ακαδημία, Εθνική Βιβλιοθήκη κ.ά.). Το 1867 τοποθετήθηκε 
πρέσβης της χώρας μας στην Ουάσινγκτον και το 1878 στο Βερολίνο (Σουλογιάννης, 1995). 

Το μεγάλο ενδιαφέρον του Ραγκαβή για την ελληνική αρχαιότητα εκφράστηκε ήδη από 
την περίοδο 1836-1838, κατά την οποία συμμετείχε ως έκτακτο μέλος στην Επταμελή 
Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας, που κύριος σκοπός της ήταν η έκδοση της 
Αρχαιολογικής Εφημερίδος. Το 1837 εξελέγη γραμματέας της Αρχαιολογικής Εταιρείας -της 
οποίας υπήρξε και ιδρυτής-, θέση που κράτησε μέχρι το 1851.55 Ο Ραγκαβής έγραψε 
αρκετά συγγράμματα σχετικά με τις αρχαιότητες. Τα πιο σημαντικά είναι: Ελληνικές 
Αρχαιότητες ή κατάλογος επιγραφών και άλλων αρχαιοτήτων που βρέθηκαν μετά την 
απελευθέρωση της Ελλάδος (σε δύο τόμους, 1842 και 1855) και το Λεξικόν της Ελληνικής 
Αρχαιολογίας (σε δύο τόμους, 1888 και 1891) (ό. π.). Παράλληλα, ήταν ένας από τους πιο 
άξιους εκπροσώπους της φαναριώτικης παράδοσης στην ελληνική λογοτεχνία. Ξεκινώντας 
από τον ρομαντισμό, τον εγκατέλειψε μετά το 1850 και, ακολουθώντας την τάση της 
εποχής, στράφηκε προς έναν αρχαϊσμό και νεοκλασικισμό, με κύριο χαρακτηριστικό την 
κομψότητα του ύφους. Όπως γίνεται φανερό από τα έργα του, ο Ραγκαβής αρχίζει από τη 
δημοτική για να καταλήξει στην αυστηρή αρχαϊκή μορφή της γλώσσας (Πολίτης, 2004: 173-
174). Οι απόψεις του για τη γλώσσα -ήταν υπέρμαχος της αττικής διαλέκτου- και η όλη 
πνευματική παρουσία του επηρέασαν τους σύγχρονούς του και, έως κάποιο βαθμό, 
διαμόρφωσαν το λογοτεχνικό ύφος της εποχής (Πάπυρος Larousse, 1981: 209-210). 

                                                           
55 Όλα αυτά τα χρόνια ο Ραγκαβής ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα και κατάφερε να εδραιώσει το κύρος και 
τη φήμη της εταιρείας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και να προωθήσει το έργο της εταιρείας 
σχετικά με τη διάσωση, την αποκάλυψη και τη συντήρηση των μνημείων. Σημαντικά έργα που έγιναν στο 
διάστημα της θητείας του Ραγκαβή στην Αρχαιολογική Εταιρεία ήταν οι ανασκαφές στο Θέατρο του Διονύσου, 
στην Αρχαία Αγορά, στην Ακρόπολη κ.ά. Το 1851 ο Ραγκαβής, διαφωνώντας με τα άλλα μέλη της εταιρείας, 
παραιτήθηκε. Αργότερα, την περίοδο 1864- 1869, βρήκε τρόπο να εκφράσει ξανά την αγάπη του για την 
αρχαιολογία, όταν, μαζί με άλλες έξι σπουδαίες προσωπικότητες της εποχής, ίδρυσε την Επιτροπή των 
Φιλαρχαίων, με σκοπό τη διάσωση των αρχαιοτήτων. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%27_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
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Άπαντα τα φιλολογικά του έργα, που τα εξέδωσε ο ίδιος, καλύπτουν 19 τόμους και 
περιλαμβάνουν διηγήματα, μυθιστορήματα και ποιήματα.56 Έγραψε και άλλα έργα εκτός 
από τα αμιγώς λογοτεχνικά ή αρχαιολογικά, όπως είναι τα εξής: Μαθηματικά προβλήματα 
(δύο τόμοι, 1837), Ελληνική Χρηστομάθεια (τρείς τόμοι, 1844), Εγχειρίδιον μετρικής (1862), 
Νεοελληνική συνοπτική γραμματική (1867), Περίληψη ιστορίας της νεοελληνικής 
φιλολογίας (1887). Επίσης, συνεργάστηκε με το Σκαρλάτο Βυζάντιο στην έκδοση της 
Ελληνικής Χρηστομάθειας (5 τόμοι) που εκδόθηκε επανειλημμένα από το 1844 και εξής 
(Καλιτσουνάκης, 1958: 361). Μετά τον θάνατό του εκδόθηκαν τα Απομνημονεύματά του (4 
τόμοι, 1894- 1930). Επίσης, έκανε αρκετές μεταφράσεις από τα αγγλικά, τα ιταλικά και τα 
γερμανικά: την Κόλαση του Δάντη, τον Φάουστ του Γκαίτε, τον Ιούλιο Καίσαρα του Σαίξπηρ, 
την Απελευθερωμένη Ιερουσαλήμ του Τάσσο κ.ά. (Beaton, 1996: 80). 

 
3. Εκδόσεις και χαρακτηριστικά της Χρηστομάθειας του Ραγκαβή 
Η Χρηστομάθεια του Ραγκαβή εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1844 (25 Αυγούστου, όπως 
αναφέρεται στον πρόλογο) σε τρεις τόμους με τον τίτλο: Ελληνική Χρηστομάθεια ή Συλλογή 
εκ των δοκιμωτέρων Ελλήνων πεζογράφων και ποιητών μετά σχολίων γραμματικών, 
ιστορικών και γεωγραφικών και μετ’ επιτόμων φιλολογικών και κριτικών εκθέσεων. 
Διηρημένη εις τόμους τρεις, προς χρήσιν των απανταχού Ελληνικών Σχολείων. Υπό Α. Ρ. 
Ραγκαβή. Εκδίδεται κατά πρώτον δια δαπάνης Ανδρέου Κορομηλά. Εν Αθήναις εκ της 
τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά. Κατά την οδόν Ερμού αρ. 215, 1844 (Αντωνίου, 1987: 92). 

Εκδόθηκε από τον Α. Κορομηλά, ο οποίος στον πρόλογο της πρώτης έκδοσης αναφέρει ότι 
το βιβλίο αυτό καλύπτει το κενό που υπήρχε μέχρι τότε και ταυτόχρονα επαινεί τον 
συγγραφέα για τη μόρφωσή του. Το 1845 εκδίδεται για δεύτερη φορά πάλι σε τρεις τόμους 
με προσθήκες.57 Το 1846 η Χρηστομάθεια του Ραγκαβή κυκλοφορεί σε τρίτη έκδοση με νέες 
προσθήκες στους δυο πρώτους τόμους της προηγούμενης έκδοσης, γι’ αυτό και ο εκδότης, 
όπως αναφέρει στον πρόλογο του τέταρτου τόμου, υποδιαιρεί καθέναν από τους δυο 
πρώτους τόμους σε δυο μέρη, ώστε πλέον η Χρηστομάθεια αυτή να αποτελείται από πέντε 
τόμους αντί για τρεις. Στην τέταρτη έκδοση του 1851 επαναφέρεται η διαίρεση σε τρεις 
τόμους, αλλά τώρα προστίθεται και δεύτερος συλλογέας, ο Σκαρλάτος Δ. Βυζάντιος. Το 
1852 εκδίδεται η πεντάτομη πλέον Χρηστομάθεια των Σ. Δ. Βυζαντίου και Α. Ρ. Ραγκαβή (ό. 
π.). Από το 1853 έως το 1863 σταματάνε οι επανεκδόσεις στον ελληνικό χώρο. Όμοια είναι 
και η έκτη έκδοση (ο πρώτος τόμος εκδίδεται το 1863 και οι υπόλοιποι τέσσερις το 1864).58 

                                                           
56 Από τα ποιήματά του, αξίζει να αναφερθούν το πολύστροφο ποίημα Δήμος και Ελένη (1831), που είναι 
γραμμένο σε δημοτική γλώσσα, η συλλογή Διάφορα ποιήματα (1837), που περιλαμβάνει ποιήματα γραμμένα 
και στην καθαρεύουσα και στη δημοτική, η έμμετρη αφήγηση με τίτλο Ο Λαοπλάνος (στη συλλογή Διάφορα 
ποιήματα, δεύτερος τόμος, 1840) και τα πολύστιχα ποιήματα Διονύσου Πλους (1864) και Ο Γοργός Ιέραξ 
(1871), που είναι γραμμένα σε αρχαΐζουσα γλώσσα. Από τα πεζά, αξίζει να αναφερθούν τα διηγήματα Ο 
Συμβολαιογράφος και Χρυσούν Μαστίγιον, το ιστορικό μυθιστόρημα Ο Αυθέντης του Μορέως (1850) και η 
θεατρική κωμωδία Του Κουτρούλη ο Γάμος (1845). 
57 Στη δεύτερη σελίδα του πρώτου τόμου αυτής της έκδοσης δημοσιεύονται τα εγκριτικά έγγραφα του 
Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως προς τον εκδότη και το διδακτικό 
προσωπικό των Ελληνικών Σχολείων, ενώ στον τίτλο σημειώνεται και η ένδειξη «Κατ’ έγκρισιν του επί των 
Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείου και της επί των διδακτικών βιβλίων Επιτροπής». 
Επίσης, υπάρχει ένα εισαγωγικό σημείωμα του εκδότη που απευθύνεται στη νεολαία. 
58 Το γεγονός ότι η έκτη έκδοση της Χρηστομάθειας συνέπεσε με την περίοδο της προσάρτησης των 
Επτανήσων στην Ελλάδα (1864) ίσως δεν είναι τυχαίο. Με την προσάρτηση των Επτανήσων, η Μεγάλη Ιδέα 
κορυφώθηκε και ταυτίστηκε απόλυτα με το αίτημα για επέκταση της ελληνικής επικράτειας. Για να 
προωθηθεί αυτό το αίτημα έπρεπε το εκπαιδευτικό σύστημα να εμφυσήσει στη νεολαία το αίσθημα της 
εθνικής ενότητας, κάτι που αναλαμβάνει το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών. 
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Επανεκτυπώσεις της έκτης έκδοσης γίνονται μέχρι και το 1883. Παράλληλα, η 
Χρηστομάθεια αυτή εκδίδεται και στην Κωνσταντινούπολη από τον Ι. Λαζαρίδη (Γιοβάνη-
Σιαφαρή, 2002: 188). 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, το Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως 
ενέκρινε ως διδακτικό βιβλίο την τρίτομη Χρηστομάθεια του Ραγκαβή το 1844. Εκείνη τη 
χρονιά η Χρηστομάθεια του Ραγκαβή χρησιμοποιήθηκε παράλληλα με αυτή του Θ. 
Φαρμακίδη (5 τόμοι), την οποία τη χρησιμοποιούσαν ήδη από το 1837. Από το 1844 και 
εξής η Χρηστομάθεια του Θ. Φαρμακίδη έπαψε να κυκλοφορεί στην αγορά (ό. π.: 186). Το 
γεγονός ότι εκείνη τη χρονιά άρχισε να χρησιμοποιείται η Χρηστομάθεια του Ραγκαβή, ο 
οποίος ήταν ετερόχθων, πιθανότατα σχετίζεται με την προσπάθεια να σταματήσει η 
διάκριση των Ελλήνων σε αυτόχθονες και ετερόχθονες, κάτι που, όπως αναφέρθηκε 
προηγουμένως, απορρέει από τη Μεγάλη Ιδέα. Ως ετερόχθων, ο Ραγκαβής είναι 
αναμενόμενο να επικαλείται την ανάγκη για ενότητα ολόκληρου του έθνους, γεγονός που 
λαμβάνεται υπόψη από τους ιθύνοντες του Υπουργείου Παιδείας.59 Όλες οι εκδόσεις της 
Χρηστομάθειας του Ραγκαβή είχαν την έγκριση του αρμόδιου Υπουργείου και από το 1847 
και εξής εκδίδονταν πανομοιότυπα. Η τιμή των βιβλίων κυμαινόταν από 1,50 έως 2 
δραχμές, ποσό που επιβάρυνε τους γονείς (ό. π.: 204). 

Όλοι οι τόμοι της Χρηστομάθειας είναι πολυσέλιδοι και κανένας δεν περιλαμβάνει 
εικονογράφηση. Οι σελίδες είναι πυκνογραμμένες, με σχετικά μικρό μέγεθος γραμμάτων. 
Τα περισσότερα έργα που περιέχονται είναι ολόκληρα και όχι αποσπάσματα και όλα 
συνοδεύονται από πολλές υποσελίδιες σημειώσεις. Οι υποσελίδιες σημειώσεις 
περιλαμβάνουν σημασίες λέξεων, πραγματολογικά στοιχεία (κυρίως στα ιστορικά κείμενα), 
συντακτικές ασκήσεις, συντακτικές επισημάνσεις (όπου η σύνταξη της πρότασης είναι 
δύσκολη), γραμματικές επισημάνσεις και αναφορές σε άλλα έργα. Πολύ συχνά υπάρχουν 
και παραπομπές στο βιβλίο Γραμματικής του Κ. Μ. Κούμα. Πριν από κάθε έργο υπάρχει μια 
σύντομη εισαγωγή, στην οποία δίνονται πληροφορίες για τον συγγραφέα και το έργο. Οι 
σημειώσεις αυτές βοηθούν και τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές κατά τη διδασκαλία (ό. 
π.: 187, 204). 
 
4. Τα περιεχόμενα της Χρηστομάθειας του Ραγκαβή 
Στη συνέχεια, παρατίθενται τα περιεχόμενα της πεντάτομης έκδοσης του 1852-3 (ο τόμος Α’ 
είναι του 1853, ο Β’ του 1851, ο Γ’, ο Δ’ και ο Ε’ του 1852) της Χρηστομάθειας των Α. Ρ. 
Ραγκαβή και Σ. Δ. Βυζαντίου: 
 
Α’ Τόμος: Γνωμικά καί σύντομοι φράσεις 
Σύμμεικτα παραδείγματα ἐκ τῶν Ἀστείων τοῦ Ἱεροκλέους 
Στοβαίου Γνῶμαι Παλαιῶν 
Αἰσώπειοι Μῦθοι 
Πλουτάρχου ἐκ τῶν Ἀποφθεγμάτων 
Διογένους Λαερτίου Ἀποφθέγματα Φιλοσόφων 
Αἰλιανοῦ ἐκ τῆς Ποικίλης Ἱστορίας, ἐκ τοῦ Περί ζώων ἰδιότητος 

                                                           
59 Βέβαια, σημαντικό ρόλο στην επιλογή του βιβλίου του Ραγκαβή για χρήση στη Μέση Εκπαίδευση έπαιξαν 
προφανώς και οι πολιτικές διασυνδέσεις του, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν λήφθηκε υπόψη η μεγάλη αξία 
του έργου του. Πράγματι, η Χρηστομάθεια του Ραγκαβή αποτελεί ένα αξιόλογο έργο που είχε να προσφέρει 
πολλά στους μαθητές. 
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Λουκιανοῦ Νεκρικοί Διάλογοι (Διογένους καί Πολυδεύκους, Ἑρμοῦ καί Χάρονος, Χάρονος 
καί Μενίππου, Χάρονος καί Ἑρμοῦ καί νεκρῶν διαφόρων), Ἐνύπνιον ἢτοι Βίος Λουκιανοῦ, 
Τίμων ἢ Μισάνθρωπος, Περί τοῦ μή ῥᾳδίως πιστεύειν τῇ διαβολῇ 
Ἱωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Λόγος εἰς Εὐτρόπιον, Περί προσευχῆς, Περί τοῦ κατά Θεόν 
πολιτεύεσθαι, Λόγος εἰς τήν παραβολήν τοῦ Ἀσώτου 
Κέβητος Θηβαίου Πίναξ 
Ἐκ τῶν Θεοφράστου Χαρακτήρων (Περί Κολακείας, Περί Ἀκαιρίας, Περί Ἀπιστίας, Περί 
Μικροφιλοτιμίας, Περί Ἀνελευθερίας, Περί Δειλίας) 
Ἐκ τῶν Στράβωνος Γεωγραφικῶν (αποσπάσματα από τα βιβλία Α’ και Η’) 
Ξενοφῶντος ἐκ τῆς Κύρου Παιδείας (βιβλίο Α’ Κεφ. Α-Ε’ και βιβλίο Η’ Κεφ. Ζ’), ἐκ τῆς 
Ἑλληνικής Ἱστορίας (Βιβλίο Β’ Κεφ. Α-Γ’), ἐκ τῆς Κύρου Ἀναβάσεως (Βιβλίο Α’ Κεφ. Α’), ἐκ τῶν 
Ἀπομνημονευμάτων Σωκράτους (Βιβλίο Α’), Οἰκονομικός (Κεφ. Α’) 

 
Β’ Τόμος: Πλουτάρχου ἐκ τῶν Παραλλήλων Βίων (Θεμιστοκλῆς, Ἀριστείδης, Κίμων), ἐκ τῶν 
Ἠθικών (Περί τοῦ πῶς ἂν τις ὑπ’ ἐχθρών ὠφελοῖτο, Περί παίδων ἀγωγῆς) 
Ἰσοκράτους Πρός Δημόνικον παραίνεσις, Πρός Φίλιππον, Πανηγυρικός, Ἀρειοπαγιτικός 
Λυσίου Ἐπιτάφιος λόγος ἐπί τῶν ἐν τῷ πολέμῳ ὑπέρ τῶν Κορινθίων ἀποθανόντων, Κατά 
Σιτοπωλῶν, Κατά Ἐρατοσθένους 
Βασιλείου τοῦ Μεγάλου Ὁμιλία ῥηθεῖσα ἐν λιμῷ καί αυχμῷ, Παραίνεσις πρός τούς νέους 
Γρηγορίου Θεολόγου τοῦ Ναζιανζηνοῦ Περί ἱεροσύνης 
Αἰσχίνου ἐκ τῶν Ἐπιστολῶν 

 
Γ’ Τόμος: Λυκούργου Λόγος κατά Λεωκράτους 
Αἰσχίνου Λόγος κατά Κτησιφῶντος 
Δημοσθένους Περί τοῦ στεφάνου, Ὀλυνθιακός Γ’, Κατά Φιλίππου Α’ 
Πλάτωνος Κρίτων, Ἀπολογία Σωκράτους, Φαίδων, Μενέξενος ἢ Ἐπιτάφιος 
Θουκυδίδης (βιβλίο Α’ Κεφ. 1-19, βιβλίο Β’ Κεφ. 72-79, βιβλίο Γ’ Κεφ. 20-24, 52-69) 
Ηρόδοτος βιβλίο Η’ (Ουρανία) 
Δωρικά Τεμάχια: Ἐκ τῶν Στοβαίου συλλογῶν (Ὀνάτου Περί Θεοῦ, Φιλολάου Περί 
Ἀφθαρσίας κόσμου, Ὠκέλλου Περί τοῦ αὐτοῦ, Λύσιος Ἐπιστολή πρός Ἵππαρχον, Ἀρχύτου ἐκ 
τοῦ Περί νόμων καί δικαιοσύνης, Δύο ψηφίσματα συνθηκῶν μεταξύ Λακεδαιμονίων καί 
Ἀργείων) 
 
Δ’ Τόμος: Ὁμήρου Ἰλιάς (ραψ. Α, Ι, Χ), Ὀδύσσεια (ραψ. ι, ρ, χ) 
Ἡσιόδου ἐκ τῶν Ἔργων καί Ἡμερῶν 
Ἀπολλωνίου Ῥοδίου Ἀργοναυτικῶν 
Καλλιμάχου Ὓμνος εἰς Δήμητρα 
Γρηγορίου Ναζιανζηνοῦ τοῦ Θεολόγου Περί τῆς τοῦ βίου ματαιότητος, Περί τοῦ επικήρου 
βίου 
Εὐριπίδου Ἐκάβη, Ἠλέκτρα 
Σοφοκλέους Ἀντιγόνη 
 
Ε’ Τόμος: Σοφοκλέους Οἰδίπους ἐπί Κολωνῷ 
Αἰσχύλου Πέρσαι 
Ἀριστοφάνους Πλοῦτος, Βάτραχοι 
Θεοκρίτου Εἰδύλλιον Α’ (Θύρσις ἢ ᾠδή), Εἰδύλλιον Γ’ (Κωμαστής), Εἰδύλλιον ΙΕ’ 
(Συρακούσιαι ἢ Ἀδωνιάζουσαι) 
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Πινδάρου (Ὀλυμπίων Α’ και Β’, Πυθίων Α’, Νεμέων Α’, Ἰσθμίων Α’) 
Ανακρέοντος ᾨδαί 
Ἐπιγράμματα διαφόρων 

Όπως παρατηρείται, οι συγγραφείς που επιλέγονται είναι ως επί το πλείστον αρχαίοι, 
αλλά συμπεριλαμβάνονται και συγγραφείς της ελληνιστικής εποχής, εκκλησιαστικοί και 
μεσαιωνικοί. Τα έργα που επιλέγονται καλύπτουν όλα τα είδη της αρχαίας ελληνικής 
γραμματείας (ιστοριογραφία, ρητορική, φιλοσοφία, διδακτικό και ηρωικό έπος, λυρική και 
δραματική ποίηση κλπ.). Η σειρά με την οποία παρατίθενται στους πέντε τόμους της 
Χρηστομάθειας δεν είναι χρονολογική. Τα πιο εύκολα σε κατανόηση και γλώσσα κείμενα 
(π.χ. Αισώπειοι Μύθοι) βρίσκονται στους πρώτους τόμους, ενώ τα πιο δύσκολα (π.χ. η 
δραματική ποίηση) στους τελευταίους, άσχετα με τη χρονολογία συγγραφής τους, 
προφανώς για να έχουν χρόνο οι μαθητές να εξοικειωθούν με τη γλώσσα ξεκινώντας από 
κάτι πιο εύκολο. Η εγκύκλιος 4168/ 31 Αυγούστου 1855 (Αντωνίου, 1987: 118-121) σχετικά 
με το πρόγραμμα των Ελληνικών Σχολείων και Γυμνασίων αναφέρει ποια κείμενα της 
Χρηστομάθειας θα διδαχθούν σε κάθε τάξη. Ορισμένες αλλαγές στη διδακτέα ύλη της κάθε 
τάξης παρατηρούμε στο αναλυτικό πρόγραμμα των Ελληνικών Σχολείων και των Γυμνασίων 
του 1867 (ό. π.: 177-179).60 Μόνο στον πρώτο τόμο κάθε έκδοσης της Χρηστομάθειας 
υπάρχει η ένδειξη «Κλάσις Α’», «Κλάσις Β’» ή «Κλάσις Γ’», που δηλώνει την τάξη στην οποία 
διδάσκεται το κάθε αρχαίο κείμενο. Στους υπόλοιπους τόμους τέτοιου είδους ένδειξη 
συναντάται πολύ σπάνια (Γιοβάνη-Σιαφαρή, 2002: 204). Όσον αφορά την έκταση, στο 
σύνολό τους οι πέντε τόμοι καταλαμβάνουν περίπου 1.280 σελίδες. 

Μπορούμε εύκολα να διακρίνουμε τα κείμενα που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη 
Χρηστομάθεια σε κατηγορίες. Τα πεζά κείμενα διακρίνονται σε ηθικοδιδακτικά, ρητορικά, 

                                                           
60 Σύμφωνα με την εγκύκλιο, στην Α’ τάξη του Ελληνικού Σχολείου διδάσκεται ο Α’ τόμος της Χρηστομάθειας 
του Α. Ρ. Ραγκαβή από την αρχή έως τη σελίδα 52, δηλαδή έως και τα Γεωγραφικά του Στράβωνα (9 ώρες την 
εβδομάδα). Στη Β’ τάξη διδάσκονται από τον ίδιο τόμο τα εξής κείμενα: Ενύπνιον του Λουκιανού, Λόγοι εις 
Ευτρόπιον του Ιωάννη του Χρυσοστόμου, Κύρου Παιδεία (τα 4 πρώτα κεφάλαια, εκτός από το προοίμιο) και 
Κύρου Ανάβασις του Ξενοφώντα. Στη Γ’ τάξη, από τον Α’ τόμο διδάσκονται τα κείμενα Περί Διαβολής του 
Λουκιανού και αποσπάσματα από τα Ελληνικά του Ξενοφώντα, ενώ από τον Β’ τόμο διδάσκονται ο Λόγος 
Προς Δημόνικον του Ισοκράτη, ο Επιτάφιος και ο Κατά Ερατοσθένους του Λυσία και ο Κίμων του Πλουτάρχου. 
Στο πρόγραμμα των Γυμνασίων δεν αναφέρεται ρητά ότι το διδακτικό βιβλίο που χρησιμοποιείται για το 
μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών είναι η Χρηστομάθεια του Ραγκαβή, αλλά το συμπεραίνουμε από το γεγονός 
ότι πολλά από τα κείμενα της Χρηστομάθειας αυτής αναφέρονται στη διδακτέα ύλη του Γυμνασίου. Στην Α’ 
τάξη (12 ώρες την εβδομάδα) διδάσκονται τα Ελληνικά και τα Απομνημονεύματα του Ξενοφώντα, οι 
Ισοκράτους Λόγοι, Βίοι Παράλληλοι του Πλουτάρχου και Ομήρου Οδύσσεια. Στη Β’ τάξη διδάσκονται 
Δημοσθένους Ολυνθιακοί και Φιλιππικοί, ο λόγος του Λυκούργου Κατά Λεωκράτους, Ηθικά του Πλούταρχου, 
Παραίνεσις του Μεγάλου Βασιλείου, Ιστορία του Θουκυδίδη και Ομήρου Ιλιάδα. Στη Γ’ τάξη του Γυμνασίου 
διδάσκονται ο λόγος Περί του στεφάνου του Δημοσθένη, οι Δημηγορίες του Θουκυδίδη, Έργα και Ημέραι του 
Ησιόδου και Θεόκριτος. Τέλος, στη Δ’ τάξη, διδάσκονται ο Πλάτων και οι δραματικοί και λυρικοί ποιητές. 

Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα των Ελληνικών Σχολείων και των Γυμνασίων του 1867, στην Α’ τάξη 
των Ελληνικών Σχολείων διδάσκονται από τον Α’ τόμο της Χρηστομάθειας του Ραγκαβή τα εξής: Γνωμικά και 
σύντομοι φράσεις, Αισώπειοι Μύθοι, Αποφθέγματα του Πλουτάρχου και του Διογένη Λαέρτιου, Περί ζώων 
ιδιότητος του Αιλιανού, Νεκρικοί Διάλογοι και Ενύπνιον του Λουκιανού, ο λόγος του Ιωάννη του Χρυσοστόμου 
Προς Ευτρόπιον (12 ώρες εβδομαδιαίως). Στη Β’ τάξη διδάσκονται: Ιωάννη Χρυσοστόμου Περί του κατά τον 
Θεόν Πολιτεύεσθαι, Πίνακας του Κέβητος, Χαρακτήρες του Θεόφραστου, Γεωγραφικά του Στράβωνος, την 
παραβολή του Ασώτου από τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, Περί διαβολής του Λουκιανού, Κύρου Παιδεία και 
Κύρου Ανάβασις. Στη Γ’ τάξη, από το Β’ τόμο της Χρηστομάθειας του Ραγκαβή διδάσκονται: Παραίνεση 
Ισοκράτους προς Δημόνικον, Προς Φίλιππον του Ισοκράτη, Πανηγυρικός του Ισοκράτη, τον Επιτάφιο του 
Λυσία, τον Θεμιστοκλή από τους Βίους Παράλληλους του Πλουτάρχου, Αριστείδη του Πλουτάρχου και Κατά 
Ερατοσθένους του Λυσία. Όσον αφορά το Γυμνάσιο, στο αναλυτικό πρόγραμμα αναφέρεται ότι για τη 
διδασκαλία των αρχαίων κειμένων θα χρησιμοποιηθούν οι εκδόσεις Teubner. 
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ιστορικά, φιλοσοφικά και βιογραφικά (ό. π.: 205). Όσον αφορά την ποίηση, 
συμπεριλαμβάνονται επικά, δραματικά, λυρικά ποιήματα και επιγράμματα. 

Στον Α’ τόμο της Χρηστομάθειας, ο οποίος αρχίζει με τη διδασκαλία της γραμματικής -
μέσω των κειμένων διδάσκεται όλη η γραμματική-, το πρώτο κεφάλαιο έχει τίτλο Γνωμικά 
και Σύντομοι Φράσεις και περιλαμβάνει γνωμικά που προβάλλουν τις ηθικές αξίες. Τα 
Αστεία του Ιεροκλή, οι Γνώμαι Παλαιών του Στοβαίου, τα Αποφθέγματα του Πλουτάρχου, 
τα Αποφθέγματα Φιλοσόφων του Διογένη Λαέρτιου, που περιλαμβάνουν παραδείγματα 
προς μίμηση, αλλά και ορισμένα προς αποφυγή, όπως και οι Αισώπειοι Μύθοι με τον 
παραβολικό τους χαρακτήρα, έχουν προφανώς μεγαλύτερη απήχηση στους μαθητές (ό. π.: 
209). Το Περί ζώων ιδιότητος του Αιλιανού, που είναι μια συλλογή αφηγήσεων γύρω από το 
ζωικό βασίλειο, δίνει κι αυτό αλληγορικά ηθικά μαθήματα στους νέους. Οι Νεκρικοί 
Διάλογοι του Λουκιανού φέρνουν σε επαφή τους μαθητές με την ιδέα του θανάτου, ενώ το 
Περί του μη ραδίως πιστεύειν τη διαβολή απεικονίζει την πραγματική ανθρώπινη ζωή και 
κοινωνία και σατιρίζει την ευπιστία του λαού. Το Ενύπνιον ήτοι Βίος Λουκιανού και ο Πίναξ 
του Κέβητος περιλαμβάνουν ένα εγκώμιο της παιδείας. Στους Χαρακτήρες του Θεόφραστου 
και στο Τίμων ή Μισάνθρωπος του Λουκιανού παρουσιάζονται διάφοροι τύποι ανθρώπων 
με αδυναμίες. Στην Κύρου Παιδεία του Ξενοφώντος περιγράφεται ο ιδανικός βασιλιάς του 
οποίου οι αρετές διαφαίνονται μέσα από τις πράξεις του. Στα Ηθικά του Πλουτάρχου, στο 
Προς Δημόνικον παραίνεσις του Ισοκράτη και στο Παραίνεσις προς τους νέους του Μ. 
Βασιλείου δίνονται συμβουλές προς τους νέους για σωστή συμπεριφορά. Οι λόγοι του 
μεγάλου πατέρα της Εκκλησίας, δηλαδή του Ιωάννη του Χρυσοστόμου, στοχεύουν στην 
ηθικοχριστιανική διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Όπως γίνεται φανερό, τα περισσότερα 
κείμενα που περιλαμβάνονται στη Χρηστομάθεια του Ραγκαβή, είτε είναι ολόκληρα είτε 
αποσπάσματα, περιέχουν ηθικά στοιχεία. 

Αρκετά είναι και τα ρητορικά κείμενα, τα οποία παρατίθενται ολόκληρα. Σ’ αυτά 
ανήκουν οι λόγοι του Ισοκράτη Προς Φίλιππον, Πανηγυρικός και Αρειοπαγιτικός, στους 
οποίους προωθείται η ιδέα της ένωσης των Ελλήνων. Από τον Λυσία επιλέγεται ο Επιτάφιος 
λόγος επί των εν τω πολέμω υπέρ Κορινθίων αποθανόντων, ο Κατά Σιτοπωλών και ο Κατά 
Ερατοσθένους. Από τον Δημοσθένη περιλαμβάνεται ο λόγος Περί του στεφάνου, ο 
Ολυνθιακός Γ’ και ο Κατά Φιλίππου Α’. Από τον ρήτορα Αισχίνη επιλέγεται ο λόγος Κατά 
Κτησιφώντος, καθώς και αποσπάσματα από την πρώτη από τις δώδεκα επιστολές που 
έγραψε, ενώ από τον Λυκούργο ο Κατά Λεωκράτους. Από τον Μέγα Βασίλειο η Ομιλία 
ρηθείσα εν λιμώ και αυχμώ, ενώ από τον Γρηγόριο το Θεολόγο ο λόγος Περί ιεροσύνης. 
Επίσης, περιλαμβάνεται και ο πολιτικός λόγος του Πλάτωνα Μενέξενος ή Επιτάφιος. Μέσα 
από αυτά τα κείμενα οι μαθητές γνωρίζουν την τέχνη του λόγου και τους δίνεται η ευκαιρία 
να θαυμάσουν τη ρητορική δεινότητα των λογογράφων, με απώτερο σκοπό να μάθουν και 
οι ίδιοι να αναπτύσσουν επιχειρήματα. 

Τα κείμενα με ιστορικό περιεχόμενο είναι εξίσου πολλά. Από τον Ηρόδοτο επιλέγονται οι 
παράγραφοι που αναφέρονται στη ναυμαχία της Σαλαμίνας. Από την Ιστορία του 
Θουκυδίδη επιλέγονται τα σημαντικά γεγονότα του Πελοποννησιακού Πολέμου. Από τα 
Ελληνικά του Ξενοφώντος παρατηρούμε ότι τα περισσότερα αποσπάσματα που επιλέγονται 
αφορούν την κυριαρχία των Τριάκοντα τυράννων. Η Κύρου Ανάβασις του Ξενοφώντος και η 
Ποικίλη Ιστορία του Αιλιανού -η οποία είναι ένα συνονθύλευμα διηγήσεων από τη φυσική, 
πολιτική ή πολιτιστική ιστορία (Easterling & Knox, 2006: 888)- ανήκουν και αυτά στην 
κατηγορία των ιστορικών κειμένων. Ο ηρωισμός, η οξυδέρκεια και οι πολεμικές ικανότητες 
των αρχαίων Ελλήνων στρατηγών ενθουσιάζουν τους νέους και τους παρακινούν να 
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μάθουν για το ένδοξο παρελθόν τους δημιουργώντας τους ταυτόχρονα προσδοκίες για το 
μέλλον. 

Όσον αφορά τα φιλοσοφικά κείμενα, τη μεγαλύτερη έκταση καταλαμβάνουν οι 
Πλατωνικοί Διάλογοι. Επιλέγεται ο Κρίτων, η Απολογία Σωκράτους και ο Φαίδων. Η εικόνα 
του Σωκράτη, όπως παρουσιάζεται από τον Πλάτωνα, αποτελεί πρότυπο για τους μαθητές. 
Το ίδιο επιτυγχάνεται και με τα Απομνημονεύματα Σωκράτους του Ξενοφώντα. Επίσης, 
παρατίθενται μερικά αποσπάσματα από τη συλλογή του Στοβαίου με τίτλο Δωρικά Τεμάχια. 
Πρόκειται, κυρίως, για αποσπάσματα πυθαγόρειων φιλοσόφων: του Ονάτου Περί Θεού, 
του Φιλολάου Περί Αφθαρσίας κόσμου, του Ωκέλλου Περί Αφθαρσίας κόσμου, του Λύσιος 
Επιστολή προς Ίππαρχον, του Αρχύτου Περί νόμων και δικαιοσύνης. Τέλος, παρατίθεται ένα 
απόσπασμα από το Β’ βιβλίο του Θουκυδίδη που αναφέρεται σε δύο ψηφίσματα συνθηκών 
μεταξύ Λακεδαιμονίων και Αργείων. Τα θέματα που κυριαρχούν σε αυτά τα φιλοσοφικά 
κείμενα είναι η αρετή, η αθανασία της ψυχής, η ιδανική πολιτεία και η δικαιοσύνη. Στα 
φιλοσοφικά κείμενα ανήκει και ο Οικονομικός του Ξενοφώντα, όπου γίνεται λόγος για τη 
διαχείριση του νοικοκυριού και της περιουσίας. 

Από βιογραφικά έργα επιλέγεται το έργο Βίοι Παράλληλοι του Πλουτάρχου. 
Παρατίθενται ολόκληροι οι βίοι του Θεμιστοκλή, του Αριστείδη και του Κίμωνα, οι αρετές 
των οποίων προσδοκάται να επηρεάσουν τον χαρακτήρα των μαθητών. Έργο που δεν 
μπορεί να καταταχθεί σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες είναι τα Γεωγραφικά του 
Στράβωνα. Πρόκειται για περιγραφές ανθρώπων και πόλεων από διαφορετικές περιοχές 
του τότε γνωστού κόσμου και είναι ένα πολύτιμο ντοκουμέντο της ελληνικής κουλτούρας 
(ό. π.: 841). Έτσι, οι μαθητές γνωρίζουν την ελληνική κουλτούρα και ταυτόχρονα λαμβάνουν 
αρκετές ιστορικές και αρχαιολογικές πληροφορίες. 

Τα ποιητικά κείμενα βρίσκονται στους δύο τελευταίους τόμους (Δ’ και Ε’). Από επική 
ποίηση επιλέγονται τα δύο ηρωικά έπη του Ομήρου, Ιλιάδα και Οδύσσεια, το ηρωικό έπος 
Αργοναυτικά του Απολλώνιου του Ρόδιου και το διδακτικό έπος Έργα και Ημέραι του 
Ησιόδου. Τα ηρωικά έπη έχουν στόχο την τόνωση του εθνικού φρονήματος, ενώ στο 
διδακτικό έπος ο ποιητής δίνει συμβουλές για τις ανθρώπινες σχέσεις και για θέματα, όπως 
η γεωργία, η ναυτιλία και το εμπόριο. Στη συνέχεια, παρατίθεται ο Ύμνος εις Δήμητρα του 
Καλλίμαχου, που είναι ένας από τους γνωστότερους ύμνους της ελληνιστικής εποχής. 
Ακολουθούν τα ποιήματα Περί της του βίου ματαιότητος και Περί του επικήρου βίου του 
Γρηγορίου του Θεολόγου, που έχουν θεολογικό και ηθικό περιεχόμενο. 

Όσον αφορά τη δραματική ποίηση, από τραγωδίες επιλέγονται η Εκάβη και η Ηλέκτρα 
του Ευριπίδη, η Αντιγόνη και ο Οιδίπους επί Κολωνώ του Σοφοκλή και οι Πέρσαι του 
Αισχύλου. Από κωμωδίες επιλέγονται ο Πλούτος και οι Βάτραχοι του Αριστοφάνη. Η 
δραματική ποίηση δημιουργεί έντονα συναισθήματα στους μαθητές και τους φέρνει 
μπροστά σε έναν καταιγισμό ηθικών αξιών που τους παροτρύνει να σκεφτούν βαθύτερα 
ορισμένα θέματα. Μετά το δράμα, ακολουθούν τα Ειδύλλια του Θεόκριτου, τα οποία είναι 
μικρά σε έκταση ποιήματα που αφηγούνται περιπέτειες ηρώων. Η θεματολογία βασίζεται 
στον ποιμενικό βίο, αλλά και σε θέματα μυθικού ή ερωτικού περιεχομένου (Kroh, 1996: 
230). Από λυρική ποίηση, επιλέγονται οι Ωδαί του Ανακρέοντα και οι επινίκιες ωδές του 
Πινδάρου (Ολυμπιόνικος Α’, Ολυμπιόνικος Β’, Νεμεόνικος Α’, Πυθιόνικος Α’ και Ισθμιόνικος 
Α’), που προκαλούν το θαυμασμό των μαθητών. Τέλος, παρατίθενται διάφορα 
επιγράμματα, το περιεχόμενο των οποίων ποικίλλει. 

Τα κείμενα αυτά προβάλλουν ορισμένες αξίες -ηθικές, εθνικιστικές και κοινωνικές- και η 
επαφή των μαθητών με αυτά έχει στόχο, πρώτον, την εσωτερίκευση των ηθικών αξιών που 
προβάλλονται και, κατόπιν, τη διαμόρφωση της συνείδησης και τη ρύθμιση της 
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συμπεριφοράς τους. Τέτοιες αξίες είναι η αρετή, η σωφροσύνη, ανδρεία, η ελευθερία, η 
δικαιοσύνη, η τιμιότητα, η ολιγάρκεια, η αγάπη για τη γνώση. Στον αντίποδα αυτών των 
αξιών βρίσκονται η αφροσύνη, η αλαζονεία, η δειλία, η απείθεια, η οκνηρία, οι οποίες 
κατακρίνονται μέσα στα κείμενα. Οι αξίες αυτές διαμορφώνουν το ήθος των παιδιών και 
την εθνική τους ταυτότητα (Γιοβάνη-Σιαφαρή, 2002: 220-232). 
 
5. Συμπεράσματα 
Όπως ήδη ειπώθηκε, η παραδοσιακή εκπαιδευτική αντίληψη κυριάρχησε στο νέο ελληνικό 
κράτος. Είναι πολύ έντονη η τάση για επιστροφή στην κλασική αρχαιότητα και για προβολή 
του ένδοξου παρελθόντος με τις αξίες και τα πρότυπα που το χαρακτηρίζουν. Γενικός 
σκοπός της εκπαίδευσης είναι η ηθική διαπαιδαγώγηση των νέων μέσω της επαφής τους με 
τα συγγράμματα των αρχαίων Ελλήνων. Τα κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας 
που επιλέγονται από την πολιτεία ως διδακτέα ύλη για τη Μέση Εκπαίδευση καλύπτουν 
όλο το φάσμα της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας και έχουν στόχο να επιδράσουν στη 
διάπλαση της φυσιογνωμίας του νέου πολίτη. Σκοπός των κειμένων αυτών είναι, εκτός από 
την άσκηση στην αρχαία γλώσσα και τη γνωριμία των νέων με τον αρχαίο ελληνικό 
πολιτισμό, η καλλιέργεια του ήθους και η ανάπτυξη του πατριωτισμού. Το κράτος, 
επομένως, επιδιώκει να δημιουργήσει έναν πολίτη μορφωμένο, με άριστη γνώση της 
αρχαίας ελληνικής γλώσσας, με εθνική συνείδηση, ενάρετο, ηθικό και με σωστή 
συμπεριφορά απέναντι στην κοινωνία. 

Οι αξίες που εκπορεύονται από τα διδασκόμενα κείμενα συμβαδίζουν με τις 
εκπαιδευτικές νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες με τη σειρά τους εκπορεύονται από τις 
κοινωνικές ανάγκες της εποχής. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στόχος της εκπαίδευσης 
ήταν η προώθηση της Μεγάλης Ιδέας, η οποία προϋπέθετε τόνωση της εθνικής συνείδησης 
και του αισθήματος εθνικής ενότητας. Παράλληλα, το νεοσύστατο ελληνικό κράτος, 
προσπαθώντας να σταθεί στα πόδια του, έπρεπε να στηριχθεί σε γερά θεμέλια, τα οποία τα 
αναζήτησε στο ένδοξο παρελθόν του. Τον διττό αυτό ρόλο ανέλαβε το μάθημα των Αρχαίων 
Ελληνικών. Η πολιτεία επέλεξε να αξιοποιήσει τη Χρηστομάθεια του Ραγκαβή, 
αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι πρόκειται για ένα άρτιο έργο με πλούσιο υλικό, αλλά 
λαμβάνοντας υπόψη, προφανώς, και το γεγονός ότι ο ίδιος ο Ραγκαβής είναι ετερόχθων, 
κάτι που συμβάλλει ακόμα περισσότερο στην προσπάθεια διάχυσης της Μεγάλης Ιδέας. 

Τα κείμενα που περιλαμβάνει η Χρηστομάθεια του Ραγκαβή, λοιπόν, έχουν στόχο να 
μορφώσουν τους μαθητές σχετικά με την αρχαία ελληνική γραμματεία, αλλά και να τους 
κάνουν χρήσιμους πολίτες μέσα στην κοινωνία. Προβάλλονται πρότυπα σπουδαίων και 
ενάρετων ανθρώπων, που οι νέοι θα πρέπει να μιμούνται, και ταυτόχρονα δίνονται 
παραδείγματα από καταστάσεις της καθημερινής ζωής μέσα από τα οποία οι νέοι θα 
μάθουν να ρυθμίζουν και οι ίδιοι τα πρακτικά θέματα και τις σχέσεις τους με τους 
συνανθρώπους τους, καθώς και να επιτελούν σωστά τους διάφορους κοινωνικούς ρόλους 
που θα κληθούν να λάβουν στο μέλλον. 
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Το μάθημα της ερευνητικής εργασίας στο λύκειο: μια προσπάθεια 
καινοτομίας 

 
Κυριακή Διάμεση  

Καθηγήτρια στο Πρότυπο Λύκειο Αναβρύτων 
kdiamesi@otenet.gr 

 
 

Περίληψη 
Το 2011 εισάγεται στο λύκειο το μάθημα της «Ερευνητικής Εργασίας», το «Project». Πρόκειται για ένα 
καινοτόμο μάθημα για τα ελληνικά δεδομένα, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που εντάσσεται στη φιλοσοφία 
του “Νέου Σχολείου”, που θέλει τους μαθητές μικρούς «ερευνητές». Αποσκοπεί να τους οδηγήσει σε νέες και 
προβληματισμούς, μέσα από μια συλλογική δραστηριότητα και επιχειρεί να τους εφοδιάσει με μαθησιακές 
δεξιότητες κι όχι με στείρες γνώσεις. Γίνεται μια προσπάθεια να συνδεθεί το σχολείο με τον ευρύτερο 
κοινωνικό χώρο, ώστε η γνώση να συνδέεται με πράξεις και εφαρμογές. Το μάθημα της «Ερευνητικής 
Εργασίας» έχει σκοπό να κινητοποιήσει τους μαθητές ώστε να δράσουν, να ανακαλύψουν, να διερευνήσουν, 
να αναζητήσουν και να στοχαστούν. Φιλοδοξεί στη μαθητοκεντρική προσέγγιση της γνώσης, με τον 
διδάσκοντα στο ρόλο του μέντορα και εμψυχωτή και τον διδασκόμενο στο ρόλο του ερευνητή, να 
διαμορφώνουν από κοινού τη μαθησιακή διαδικασία σε μια σχέση αλληλεπίδρασης. Στο παρόν άρθρο, θα 
προσπαθήσουμε να δούμε αν και πώς το μάθημα της «Ερευνητικής Εργασίας» αποτέλεσε καινοτόμο δράση 
στα σχολεία, αν δικαίωσε τις προσδοκίες των εμπνευστών, ποια εκπαιδευτική πολιτική υπηρετεί και κατά 
πόσο μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για ανάλογες καινοτομίες στην εκπαίδευση. 
 
Λέξεις-κλειδιά: εκπαίδευση, ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, έρευνα, καινοτομία  
 
1. Εισαγωγή 
Το 2011 εισάγεται στο λύκειο το μάθημα της «Ερευνητικής Εργασίας», το «Project». 
Πρόκειται για ένα καινούριο μάθημα για τα ελληνικά δεδομένα, που αντιμετωπίζει τους 
μαθητές ως μικρούς «ερευνητές» και τους βάζει στη διαδικασία εκπόνησης μιας μικρής 
έρευνας πάνω σ’ ένα θέμα της επιλογής τους. Για την ελληνική εκπαιδευτική 
πραγματικότητα πρόκειται για πείραμα που οι εκπαιδευτικοί αγκάλιασαν με ενθουσιασμό 
και οι μαθητές με υγιή περιέργεια.  

Στο παρόν άρθρο, αρχικά θα προσπαθήσουμε να οριοθετήσουμε την έννοια των 
καινοτόμων δράσεων, στη συνέχεια θα περιγράψουμε το μάθημα της ερευνητικής 
εργασίας κι έπειτα, θα προσπαθήσουμε να δούμε αν και πώς το μάθημα της «Ερευνητικής 
Εργασίας» αποτέλεσε καινοτόμο δράση στα σχολεία, αν δικαίωσε τις προσδοκίες των 
εμπνευστών, ποια εκπαιδευτική πολιτική υπηρετεί και κατά πόσο μπορεί να αποτελέσει 
αφετηρία για ανάλογες καινοτομίες στην εκπαίδευση. 
 
2. Tα χαρακτηριστικά των καινοτόμων δράσεων στην εκπαίδευση 
Πριν προβούμε στη περιγραφή των καινοτόμων δράσεων, σημειώνουμε ότι, το πραγματικά 
σημαντικό και αυτό που ουσιαστικά καθορίζει την καινοτομία είναι το γεγονός ότι οι 
μαθητευόμενοι δρουν, κάνουν κάτι, παράγουν ένα προϊόν, συμμετέχουν δηλαδή ενεργά 
στη διαδικασία της μάθησης. Τα στοιχεία που θα αναλύσουμε παρακάτω αποτελούν 
καινοτόμα χαρακτηριστικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, το κυρίαρχο όμως είναι αυτή 
καθαυτή η δυνατότητα των μαθητών να δράσουν. 

Όσον αναφορά το χρόνο της καινοτόμου δράσης μπορεί να ξεφύγει από τη 
σαραντάλεπτη διδακτική ώρα, και μπορεί να ποικίλει κάθε φορά. Οι μαθητές έχουν τη 
δυνατότητα να δουλεύουν λίγο κάθε μέρα, κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας, στα 
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διαλείμματα, μετά το σχολικό πρόγραμμα: οι ίδιοι προτείνουν και συμφωνούν πώς θα 
δουλέψουν, το συζητάνε με τον διδάσκοντα/μέντορα και το συναποφασίζουν. Τα χρονικά 
πλαίσια της υλοποίησης της δράσης μπορούν να επαναπροσδιοριστούν αν χρειαστεί κατά 
την εξέλιξη της δράσης. Η ελευθερία του χρόνου αποτελεί στοιχείο αυτενέργειας και 
ανάληψης ευθύνης από τους μαθητές: συμμετέχουν ενεργά στην οργάνωση του χρόνου σε 
σχέση με το πότε θα παράγουν ή θα παρουσιάσουν το τελικό προϊόν. 

Όσον αναφορά το χώρο της υλοποίησης της καινοτόμου δράσης, η τάξη μπορεί να 
καταργηθεί, η δραστηριότητα μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε χώρο του σχολικού κτιρίου ή 
κα έξω απ’ αυτό. Σε πολλές περιπτώσεις, ανάλογα με τη δράση που οι μαθητές έχουν 
αναλάβει, μπορούν να δουλεύουν διαδικτυακά από οπουδήποτε, να επικοινωνούν μέσω 
τηλεσυνδιάσκεψης ή αξιοποιώντας τα κοινωνικά δίκτυα για την υλοποίηση της δράσης.  

Το αντικείμενο ενασχόλησης των μαθητών, στη καινοτόμο δράση επιλέγεται από τους 
μαθητευόμενους και τον διδάσκοντα/μέντορα. Δεν χρησιμοποιείται ένα και μοναδικό 
εγχειρίδιο, αλλά πολλές πηγές πληροφόρησης. Οι εμπλεκόμενοι συνδιαλέγονται για την 
υλοποίηση και την εξέλιξη της δράσης. Οπότε, και οι διδακτικοί στόχοι καθορίζονται από τις 
ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, δεν υπαγορεύονται από τη διδακτέα ύλη όπως 
αυτή ορίζεται από τον κεντρικό εκπαιδευτικό φορέα μέσω του επίσημου αναλυτικού 
προγράμματος. Πρόκειται για στόχους που σέβονται τη διαφορετικότητα του κάθε μαθητή, 
οπότε οι καινοτόμες δράσεις υπηρετούν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία. Δεν είναι 
αναγκαστικό να υλοποιηθούν σε μια συγκεκριμένη τάξη, μπορούν να συμμετέχουν μαθητές 
από διαφορετικές τάξεις, αλλά και από διαφορετικά σχολεία. Οι διδακτικοί στόχοι μιας 
δράσης είναι ποικίλοι: η δράση στοχεύει τόσο στην απόκτηση γνώσεων όσο και στην 
ανάπτυξη δεξιοτήτων και μεταγνώσης. Στόχος είναι πάντα η καλλιέργεια της 
συνεργατικότητας, της ανταλλαγής ιδεών και της ομαδικότητας. Στόχος επίσης είναι να 
αξιοποιήσουν οι μαθητές τις νέες τεχνολογίες χωρίς να αποποιηθούν και τους 
παραδοσιακούς τρόπους πρόσβασης στη γνώση.  

Στις καινοτόμες δράσεις ο διδάσκων είναι μέντορας και οδηγός, βοηθάει, συζητάει, 
καθοδηγεί, δεν παίρνει μόνος του τις αποφάσεις και καλλιεργεί ένα κλίμα ελευθερίας, 
δημοκρατίας και συνεργασίας. 

Βασικός μεθοδολογικός άξονας των καινοτόμων δράσεων είναι η βιωματική προσέγγιση 
(Ματσαγγούρας, 2001): οι μαθητές μαθαίνουν μέσα από προσωπική εμπλοκή σε 
δραστηριότητες, μέσα από την εμπειρία και το βίωμα, καλλιεργούν τη δημιουργία 
μηχανισμών μάθησης, τη κριτική ικανότητα, ασκούνται στην ανακάλυψη και κυρίως 
μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν, αποκτούν συνειδητούς μηχανισμούς μάθησης που θα 
χρησιμοποιήσουν στη ζωή τους, πέρα από τη σχολική πραγματικότητα. Οι καινοτόμες 
δράσεις αποτελούν μια παιδαγωγική πρακτική που συγκεντρώνει πολλά από τα 
χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα στη μαθησιακή διαδικασία 
(Fournier, 2000). Παράλληλα, με τις γνώσεις που αποκτούν, οι μαθητές αναπτύσσουν 
μεταγνωστικές δεξιότητες, γίνονται ενσυνείδητοι φορείς γνώσεων, μπορούν να 
περιγράψουν τι ξέρουν να κάνουν και τι και πώς μπορούν να μάθουν. Μαθαίνοντας μέσα 
από τις καινοτόμες δράσεις, οι μαθητές ανακαλύπτουν τον εαυτό τους, εξερευνούν τις 
προσωπικές τους δυνατότητες και τα ταλέντα τους, ακριβώς επειδή «δρουν» οι ίδιοι, 
παίρνουν πρωτοβουλίες και αυτενεργούν. Ο μαθητής συμμετέχει ενεργά στην απόκτηση 
γνώσεων και δεξιοτήτων, πρακτική, που ούτως ή άλλως είναι η σύγχρονη προσέγγιση της 
διδασκαλίας των ξένων γλωσσών (Puren, 2004). Επιδιώκεται η ομαδική εργασία και 
επομένως, ανάλογες διδακτικές μέθοδοι που αποσκοπούν στο άνοιγμα του σχολείου προς 
την κοινωνική πραγματικότητα, τα προβλήματα της καθημερινότητας, τα τοπικά θέματα και 
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την επικαιρότητα. Με τις καινοτόμες δράσεις και με τη προώθηση της ομαδικής εργασίας 
αξιοποιείται η «Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης» (Vygotski, op. 1962) και επιτυγχάνεται το 
ανώτερο επίπεδο της δυνητικής ικανότητας που ο μαθητής είναι ικανός να κατακτήσει με 
την βοήθεια των άλλων μέσα στην ομάδα του. Έτσι, επιβεβαιώνεται η άποψη ότι η 
πνευματική ανάπτυξη των παιδιών είναι λειτουργία των ανθρώπινων κοινοτήτων, παρά 
μεμονωμένων ατόμων. 

Ο τρόπος υλοποίησης των καινοτόμων δράσεων στοχεύει στην «αποκαθήλωση» των 
κλασικών μαθησιακών αντικειμένων και στην αξιοποίηση των γνώσεων από οποιονδήποτε 
χώρο. Η μεθοδολογική προσέγγιση υπαγορεύει τη μάθηση ως ολότητα της γνώσης του 
κόσμου, αξιοποιώντας τη διαθεματικότητα και τη διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης. 
Στα πλαίσια της υλοποίησης μιας δράσης, οι γνώσεις δεν παρουσιάζονται 
κατακερματισμένες, αλλά σαν ένα σύνολο από αλληλεπιδρώντα στοιχεία. Οι νέες 
τεχνολογίες είναι κυρίαρχο εργαλείο της πρόσβασης στη μάθηση και της παραγωγής υλικού 
και η χρήση τους αποτελεί και αντικείμενο μάθησης, αλλά και εργαλείο μάθησης 
συγχρόνως  

Οι καινοτόμες δράσεις από τη φύση τους και μέσα από τη δημιουργία ομάδων 
προωθούν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία και αξιοποιούν έτσι τις προσωπικές ικανότητες 
και τις προτιμήσεις των μαθητών (Meirieu, 2001). Οι καινοτόμες δράσεις πολύ συχνά 
υπαγορεύουν τη δημιουργία ομάδων, αναπτύσσοντας έτσι στους μαθητές ιδιαίτερες 
δεξιότητες, όπως η συνεργατικότητα και η δημιουργική ανταλλαγή απόψεων, δεξιότητες 
που καλλιεργούν τη συναισθηματική νοημοσύνη και είναι απαραίτητες για τη ζωή. 

Παράλληλα, εγκαθιδρύουν ένα καινούριο κλίμα μέσα στη τάξη, καταργώντας το 
διαχωρισμό «καλών» και «κακών» μαθητών και επιβάλλοντας την άποψη ότι ο καθένας 
είναι καλός σε κάποιον τομέα και εν δυνάμει καλός και σε άλλους τομείς. Κυρίως όμως, οι 
καινοτόμες δράσεις φιλοδοξούν, όχι απλώς να έχουν το μαθητή στο κέντρο της μαθησιακής 
διαδικασίας, αλλά και να μεταλλάξουν το σχολείο σε τόπο δημιουργίας που να ενδιαφέρει 
και να διασκεδάζει τους μαθητές. Το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να πάψει να διέπεται 
από το πνεύμα της χρηστικότητας της γνώσης και να οδηγηθεί στην απόλαυση της 
κατάκτησης της γνώσης που ασυνείδητα οδηγεί σταδιακά στη προσωπική ολοκλήρωση και 
ισορροπία. Μέσα από τις καινοτόμες δράσεις προσπαθούμε να έχουμε ικανοποιημένους 
μαθητές, όχι ψυχαναγκασμένους και καταπιεσμένους από την επιβολή της χρησιμότητας 
των γνώσεων. 

Στις καινοτόμες δράσεις οι μαθητές δεν αξιολογούνται με το παραδοσιακό τρόπο 
βαθμολόγησης. Οι ίδιοι ανανεώνουν και ενεργοποιούν θετικά τη συνολική σχολική 
πραγματικότητα προτείνοντας πρακτικές αυτοαξιολόγησης και περιγραφικής αξιολόγησης 
από τις ομάδες και τον διδάσκοντα/μέντορα. Κυρίως, είναι ανοιχτές σε κριτικές και σχόλια, 
αφού το προϊόν της δράσης εκτίθεται, παρουσιάζεται και διαχέεται. 
 
3. Το μάθημα της ΕΕ 
Το μάθημα της ερευνητικής εργασίας εισάγεται στο λύκειο το σχολικό έτος 2011-2012. 
Προβλέπονται 3 ώρες στην Α’ Λυκείου και 2 ώρες στη Β’ λυκείου (59609/Γ2/25-06-2011).Τα 
επόμενα σχολικά έτη, οι ώρες μειώνονται: από το σχολικό έτος 2012-2013, στην Α΄ Λυκείου 
είναι δίωρο και από το σχολικό έτος 2014 στη Β΄ λυκείου είναι μονόωρο. Αλλαγές έχουμε 
και στην ανάθεση του μαθήματος από τους διδάσκοντες: ήδη από τη δεύτερη χρονιά 
καταργείται η συνεργασία δύο καθηγητών στην ίδια ερευνητική εργασία και αλλάζουν κάθε 
χρόνο οι ειδικότητες που έχουν το δικαίωμα να αναλάβουν το μάθημα της ερευνητικής 
εργασίας. Κάθε τμήμα της Α΄ Λυκείου εκπονεί δύο ερευνητικές εργασίες τη χρονιά, μία ανά 
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τετράμηνο. Εάν υπάρχει ενδιαφέρον από τους μαθητές, μπορούν σε συνεργασία με το 
διδάσκοντα να θέσουν καινούρια ερευνητικά ερωτήματα και να συνεχίσουν το ίδιο θέμα 
και το επόμενο τετράμηνο. Όσον αναφορά την αξιολόγηση προβλέπεται ατομικός και 
ομαδικός βαθμός και δίνεται στους μαθητές ο μέσος όρος. Ο αρχικός σχεδιασμός 
προβλέπει ο βαθμός να μετράει για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο, αλλά αυτό δεν έχει 
ακόμα θεσμοθετηθεί. 

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, το 
μάθημα της ερευνητικής εργασίας αποσκοπεί να βάλει τους μαθητές να σκεφτούν, μέσα 
από μια συλλογική δραστηριότητα και επιχειρεί να τους εφοδιάσει με μαθησιακές 
δεξιότητες κι όχι με στείρες γνώσεις (Bordallo & Ginestet, 1993). Το μάθημα της 
ερευνητικής εργασίας βασίζεται στις βασικές αρχές της σύγχρονης παιδαγωγικής 
επιστήμης: το μαθητοκεντρικό χαρακτήρα της διδασκαλίας (Μουτζούρη-Μανούσου & 
Πρόσκολλη, 2005), την αυτενέργεια, την εποπτεία, την εργασία κατά ομάδες, τη 
διαθεματικότητα (Αγγελάκος, 2003), τη διεπιστημονική συνεργασίας των εκπαιδευτικών 
την αρχή της διερευνητικής προσέγγισης της μάθησης και τη βιωματική διδασκαλία 
(Χρυσαφίδης, 2006)  

Η διερευνητική μάθηση ορίζεται ως «η συνειδητή διαδικασία διάγνωσης προβλημάτων, 
κριτικής θεώρησης πειραμάτων, διάκρισης εναλλακτικών λύσεων, σχεδιασμού ερευνών, 
διερεύνησης εικασιών, αναζήτησης πληροφοριών, κατασκευής μοντέλων, συζήτησης και 
διατύπωσης συνεκτικών επιχειρημάτων (Linn et al., 2004). H Spronken-Smith (2008) 
αναφέρει πως βασικοί στόχοι της διερευνητικής μάθησης είναι οι μαθητές να αναπτύξουν 
δεξιότητες, όπως η κριτική σκέψη, η ικανότητα για ανεξάρτητη έρευνα, η ευθύνη για τη 
μάθηση και η ανάπτυξη της διανοητικής ωριμότητας. 

 
4. Καινοτόμα στοιχεία της ΕΕ 
Ο διδακτικός χρόνος που προβλέπεται για το μάθημα της ερευνητικής εργασίας είναι ένα 
συνεχόμενο δίωρο, πρωτότυπο για την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Ο χρόνος 
αυτός δίνει την ευκαιρία στον διδάσκοντα/μέντορα να οργανώσει δράσεις και 
δραστηριότητες για τις οποίες δε θα έφτανε το σαρανταπεντάλεπτο. Βέβαια, όπως 
προαναφέραμε, το τρίωρο που προβλεπόταν στη Α΄ λυκείου το σχολικό έτος 2011 
μειώθηκε, καθώς και το δίωρο της Β΄ λυκείου. Παρόλα αυτά η όλη χρονική οργάνωση του 
μαθήματος φέρνει έναν αέρα καινοτομίας και δημιουργεί ελπίδες για αναμόρφωση του 
άκαμπτου ωρολογίου προγράμματος. 

Στην ερευνητική εργασία ο χώρος της τάξης αντικαθίσταται συχνά από την αίθουσα 
υπολογιστών. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα, με τη σύμφωνη γνώμη της διεύθυνσης του 
σχολείου και την απαραίτητη άδεια της διοίκησης, οι μαθητές με τη συνοδεία του 
διδάσκοντα να μετακινηθούν ώστε να διερευνήσουν ένα θέμα που έχουν αναλάβει. Ούτως 
ή άλλως, η φύση της ερευνητικής εργασίας ευνοεί την επικοινωνία και την έρευνα μέσω 
του δικτύου, οπότε και δεν ισχύει η παραδοσιακή αντίληψη για το χώρο κι το χρόνο του 
μαθήματος. Το χωροχρονικό πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας είναι πιο κοντά στα 
συγχρονα δεδομένα της απασχόλησης και των πανεπιστημιακών σπουδών έτσι 
σηματοδοτεί μια καινοτομία στα εκπαιδευτικά δεδομένα.  

Όσον αφορά το αντικείμενο διδασκαλίας, η ερευνητική εργασία είναι στο λύκειο το μόνο 
μάθημα με τόσο ευρύ αντικείμενο, χωρίς το ένα και μοναδικό σχολικό εγχειρίδιο, χωρίς 
παραδοσιακό αναλυτικό πρόγραμμα. Η διαθεματικότητα και η διεπιστημονικότητα που, 
κατεξοχήν, το χαρακτηρίζουν, η δυνατότητα τους διδάσκοντες και στους διδασκόμενους να 
ορίσουν το διδακτικό αντικείμενο του δίνουν απολύτως πρωτοποριακό χαρακτήρα. Πέρα 
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από τους γενικούς σκοπούς, που αναφέρονται στις οδηγίες του μαθήματος, οι διδακτικοί 
στόχοι ορίζονται από τον διδάσκοντα/μέντορα και συζητούνται με τους μαθητές. 
Καθορίζονται από τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις των μαθητών και 
επαναπροσδιορίζονται όσο προχωράει η έρευνα. 

Οι διδακτικοί στόχοι καθορίζονται από τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, 
δεν υπαγορεύονται από τη διδακτέα ύλη όπως αυτή ορίζεται από τον κεντρικό 
εκπαιδευτικό φορέα μέσω του επίσημου αναλυτικού προγράμματος. Πρόκειται για στόχους 
που σέβονται τη διαφορετικότητα του κάθε μαθητή, οπότε οι καινοτόμες δράσεις 
υπηρετούν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία. Δεν είναι αναγκαστικό να υλοποιηθούν σε μια 
συγκεκριμένη τάξη, μπορούν να συμμετέχουν μαθητές από διαφορετικές τάξεις, αλλά και 
από διαφορετικά σχολεία. Οι διδακτικοί στόχοι μιας δράσης είναι ποικίλοι: η δράση 
στοχεύει τόσο στην απόκτηση γνώσεων όσο και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και μεταγνώσης. 
Στόχος είναι πάντα η καλλιέργεια της συνεργατικότητας, της ανταλλαγής ιδεών και της 
ομαδικότητας. Στόχος επίσης είναι να αξιοποιήσουν οι μαθητές τις νέες τεχνολογίες χωρίς 
να αποποιηθούν και τους παραδοσιακούς τρόπους πρόσβασης στη γνώση.  

Στην ερευνητική εργασία, ο διδάσκων καλείται να αναλάβει έναν καινούριο ρόλο, 
πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα, χωρίς ιδιαίτερη επιμόρφωση και πρότερη 
εμπειρία. Είναι σίγουρο ότι σε πολλές περιπτώσεις προκύπτουν δυσκολίες τις οποίες πρέπει 
να αντιμετωπίσει επιστρατεύοντας το ένστικτο του και τη διαίσθηση του. Μπροστά στη 
πρόκληση για καινοτομία ο καθηγητής μπορεί να γοητεύεται, αλλά να βιώνει αδιέξοδα που 
τον φέρνουν σε αμηχανία 

Όσον αναφορά τη μεθοδολογία, η ερευνητική εργασία φέρνει έναν αέρα καινοτομίας 
στην εκπαίδευση. Χωρίς να μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι παραδοσιακές διδακτικές 
πρακτικές δεν παρεισφρέουν στο μάθημα, η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση και η μύηση 
στην ερευνητική διαδικασία είναι σημαντικοί νεοτερισμοί για το ελληνικό σχολείο. Για 
πρώτη φορά καταργείται το ένα και μοναδικό σχολικό βιβλίο και η έννοια της διδαχθείσας 
και της διδακτέας ύλης, για πρώτη φορά ο μαθητής ερευνά, δεν παπαγαλίζει, ούτε μαθαίνει 
κατά παραγγελία. Το ημερολόγιο της δράσης που προτείνεται στην ερευνητική εργασία, οι 
εξορμήσεις που μπορούν να γίνουν, καθώς το προϊόν που παράγεται και εκτίθεται, πολύ 
δειλά, μας φέρνουν στο μυαλό τη παιδαγωγική του Φρενέ (Boumard, 1996) και δίνουν 
ελπίδα για καινούριες πρακτικές στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οπωσδήποτε, όσο και να 
πρωτοτυπεί μεθοδολογικά το μάθημα της ερευνητικής εργασίας, δε μπορεί να καθορίσει 
την εκπαίδευση που έχει βαθιά εξεταστοκεντρικό χαρακτήρα και δίνει εμμονική βαρύτητα 
στην εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στα μαθήματα που την υπηρετούν. 

Παρόλο που, αρχικά, η αξιολόγηση του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας θα 
συνδεόταν με την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο, το σχέδιο φαίνεται να έχει εγκαταλειφθεί. Σ’ 
ένα περιβάλλον που συχνά, το Πανεπιστήμιο είναι αυτοσκοπός, η εναλλακτική προσέγγιση 
της γνώσης που προτείνει το μάθημα της ερευνητικής εργασίας, αποδυναμώνεται και τα 
δυναμικά καινοτόμα στοιχεία της παραβλέπονται. 

 
5. Συμπέρασμα 
Παρόλο που το μάθημα της ερευνητικής εργασίας διανύει τον πέμπτο χρόνο στην 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δεν έχουμε δημοσιευμένες μελέτες για το πώς στη 
πραγματικότητα αυτό υλοποιείται σ’ ένα σημαντικό δείγμα των λυκείων της επικράτειας. 
Ως εκ τούτου, είναι δύσκολο να προβούμε σε συμπεράσματα για την επίδραση που έχουν 
στην εκπαίδευση των μαθητών τα καινοτόμα χαρακτηριστικά του. Διότι, παρά τα 
προβλήματα, τις διαστρεβλώσεις και την ανεπάρκεια που μπορεί να προκύπτουν 
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(«Ανακτήθηκε στις 17/7/2016 http://www.peekpemagazine.gr/article»), η ερευνητική 
εργασία φέρνει έναν σημαντικό αέρα καινοτομίας στην εκπαίδευση και κυρίως, αποτελεί 
μια καλή αρχή και δίνει ελπίδες για ένα σχολείο πιο ανοιχτό και λιγότερο φορμαλιστικό. 
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Περίληψη 
Η παρούσα εργασία έχει σαν σκοπό να διερευνήσει αντιπαραθετικά ζητήματα που αφορούν τη διδασκαλία 
και παραγωγή περιγραφικού λόγου σε τάξεις του Δημοτικού Σχολείου στην Ελλάδα, τη Σουηδία και τη 
Φινλανδία. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται, αρχικά, σε θεωρητικό επίπεδο, τα εκπαιδευτικά συστήματα της 
Ελλάδας, Σουηδίας και Φινλανδίας και επιχειρείται να γίνει μια σύγκριση των τριών στη δομή και, 
δευτερευόντως, στο περιεχόμενο των Αναλυτικών Προγραμμάτων. Στη συνέχεια, η μελέτη επικεντρώνεται στο 
πως επιτελείται σήμερα η παραγωγή περιγραφικού γραπτού λόγου μαθητών/τριών του Δημοτικού Σχολείου 
στην Ελλάδα, τη Σουηδία και τη Φινλανδία. Η μελέτη ολοκληρώνεται με κείμενα περιγραφικού λόγου 
(περιγραφή προσώπων) που έγραψαν τα ίδια τα παιδιά (στα Ελληνικά, τα Σουηδικά και τα Φιλανδικά 
αντίστοιχα) με αφορμή τον πίνακα του Γ. Ιακωβίδη «Η αγαπημένη της γιαγιάς». 
 
Λέξεις-κλειδιά: γραπτή έκφραση, περιγραφικός λόγος, πρωτοβάθμια εκπαιδευτικά συστήματα. 
 
1. Εισαγωγή 
Η διδασκαλία της περιγραφής στα ελληνικά σχολεία ζητείται να ενταχθεί στο πλαίσιο του 
εγγραμματισμού (literacy), το περιεχόμενο του οποίου αναφέρεται στις ικανότητες των 
αναγνωστών να κατανοήσουν, να παράγουν, να ερμηνεύσουν και να αντιμετωπίσουν με 
κριτική ματιά τα ποικίλα είδη λόγου και τα κειμενικά είδη. (Δενδρινού, 2001)  

Σύμφωνα με το ΑΠΣ του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος παρέχεται στον 
εκπαιδευτικό η δυνατότητα να χειριστεί το υλικό των σχολικών εγχειριδίων ανάλογα με τις 
δυνατότητες των μαθητών/τριών του. Δηλαδή του προσφέρεται η δυνατότητα επιλογής  
κειμένων  και ασκήσεων από τα συγκεκριμένα σχολικά εγχειρίδια ακολουθώντας όμως τους 
διδακτικούς στόχους της κάθε ενότητας.  

Από την άλλη τα αναλυτικά προγράμματα της Σουηδίας (Wikander, 2015) και της 
Φινλανδίας (Sahlberg, 2013) δίνουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να επιλέγουν οι 
ίδιοι τις μεθόδους διδασκαλίας, τα σχολικά εγχειρίδια και να συμμετέχουν ενεργά στον 
σχεδιασμό του αναλυτικού προγράμματος.  

Η παρούσα εργασία είναι μια πιλοτική έρευνα, μέρος διπλωματικής μεταπτυχιακής 
εργασίας, που στόχο έχει να διερευνήσει αντιπαραθετικά, ζητήματα που αφορούν τη 
διδασκαλία και την παραγωγή περιγραφικού λόγου στη Δ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Σουηδία και Φινλανδία σε επίπεδο εκπαιδευτικών 
συστημάτων.  

Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν αρκετές έρευνες τόσο 
στον Διεθνή όσο και στον Ελληνικό χώρο που αφορούν κειμενικές πρακτικές του 
γραμματισμού. Οι Papas & Zecker (2006) στο βιβλίο «Αναδομώντας τα κειμενικά είδη του 
σχολικού γραμματισμού» δημοσιεύουν δεκατρείς ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες έρευνες που 
έγιναν από πανεπιστημιακούς και δασκάλους διάρκειας ενός έτους σε δημόσια 
υποβαθμισμένα σχολεία στο Σικάγο των Η.Π.Α. Η Berit Ludgren (2013) στο άρθρο της 
«Exploring critical literacy in Swedish Education» αναφέρει πέντε μελέτες που αφορούν τον 
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κριτικό γραμματισμό και διεξήχθησαν στη Σουηδία βασισμένες στο βιβλίο «Literacy and 
power» της Janks (2010).  

Όσον αφορά τον Ελληνικό χώρο πολλές έρευνες έχουν παρουσιαστεί και σε πολλά 
συνέδρια αλλά και έχουν γίνει για τις κειμενικές πρακτικές του γραμματισμού. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε το συνέδριο « Ο κριτικός Γραμματισμός στη σχολική πράξη» που διεξήχθη στη 
Δράμα στις 1 -3/11 2013. Σημαντικές έρευνες είναι αυτές που παρουσιάζονται από τον 
Αρχάκη (2005) και αφορούν προτάσεις διδακτικής πρακτικής σε διάφορα κείμενα 
αναφορικού και κατευθυντικού λόγου από μελέτες που πραγματοποίησαν διάφοροι 
ερευνητές όπως Ιορδανίδου & Φτερνιάτη (2000).και Χοντολίδου (2004). Επίσης έρευνες 
πραγματοποιήθηκαν και από δασκάλους της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Γραικός, 2006α, 
Γραικός, 2006β, Γραικός, 2006γ). 

Συμπερασματικά μπορούμε να σχολιάσουμε ότι έρευνες στον ελληνικό και διεθνή χώρο 
για την παραγωγή γραπτού λόγου μητροδίδακτων μαθητών/τριών στην πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουν γίνει πολλές. Έρευνες για την παραγωγή του 
περιγραφικού λόγου στον ελληνικό και διεθνή χώρο για την παραγωγή είναι περιορισμένες. 
Έρευνες και μελέτες αντιπαραθετικές που αφορούν και τα εκπαιδευτικά συστήματα 
Ελλάδας, Σουηδίας και Φινλανδίας αλλά και τον εγγραμματισμό έχουν γίνει αρκετές αλλά 
σε θεωρητικό επίπεδο. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη διδακτορική διατριβή του Πράμα(2009) 
που αφορά τη σύγκριση των αναλυτικών προγραμμάτων των φυσικών επιστημών Ε’ & Στ' 
Δημοτικού της Ελλάδας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας υπό το πρίσμα του 
Γραμματισμού. 

Σε κάθε περίπτωση δεν καταφέραμε να βρούμε, όσο και αν ανατρέξαμε στη 
βιβλιογραφία, μελέτες που διερευνούν ταυτόχρονα τον περιγραφικό λόγο, αφενός υπό το 
πρίσμα της διδασκαλίας του στο πλαίσιο του νέου εγγραμματισμού, αφετέρου με έρευνα 
τόσο σε μαθητικά γραπτά όσο και σε αντιπαραθετική σύγκριση με το σουηδικό και 
φινλανδικό εκπαιδευτικό μοντέλο. 

Η εργασία αυτή απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι 
διαβάζοντας την μπορούν να υιοθετήσουν στοιχεία της εργασίας και να εξηγήσουν γιατί οι 
Σουηδοί και ειδικά οι Φιλανδοί προηγούνται στην έρευνα Πίζα: Γιατί κάνουν πιο ευέλικτη 
και πιο προσωπική δουλειά σε σχέση με τους μαθητές. Κι αυτό φαίνεται ότι συνδέεται με 
την ελεύθερη, δημοκρατική με προσωπική εμπλοκή στη μάθηση μεταξύ δασκάλου και 
παιδιού. 
 
2. Εκπαιδευτικά Συστήματα 
2.1 Ελλάδα 
Το Εκπαιδευτικό Σύστημα της Ελλάδας (Dynot, 2005) περιλαμβάνει τις εξής βαθμίδες: την 
Πρωτοβάθμια υποχρεωτική (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό), τη Δευτεροβάθμια (Γυμνάσιο, 
Λύκειο) και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με ένα ενδιάμεσο μετα-δευτεροβάθμιο στάδιο 
στο οποίο παρέχεται επαγγελματική εκπαίδευση. 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 
Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση περιλαμβάνει τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά Σχολεία, 
δημόσια και ιδιωτικά. Η Πρωτοβάθμια υποχρεωτική εκπαίδευση ξεκινά στην ηλικία των 
πέντε χρονών όταν το παιδί εγγράφεται στο Νηπιαγωγείο (Psifidou & Pouliakas, 2015: 156). 
Σκοπός της φοίτησης στο Νηπιαγωγείο είναι να συμβάλει στην ομαλή ένταξη των παιδιών 
στο Δημοτικό Σχολείο. Η πλειονότητα των Νηπιαγωγείων είναι δημόσια και η φοίτηση είναι 
δωρεάν. Στα δημόσια Δημοτικά η φοίτηση και τα βιβλία είναι δωρεάν. Η φοίτηση στο 
Δημοτικό διαρκεί έξι χρόνια, από την ηλικία των 6 μέχρι 12 ετών.  
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Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
Στην υποχρεωτική εκπαίδευση ανήκει το Γυμνάσιο. Μετά το Γυμνάσιο οι μαθητές/τριες 
μπορούν να ακολουθήσουν τη μη υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, που 
αποτελείται από δύο βαθμίδες σχολείων: το Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.) και την Επαγγελματική  
εκπαίδευση (ΕΠΑ.Λ.). Και οι δυο αυτές βαθμίδες έχουν διάρκεια φοίτησης τριετή. 
Παράλληλα με τα κοινά σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, λειτουργούν 
Ιδιωτικά σχολεία αλλά και «Ειδικά», «Πειραματικά» «Μουσικά» «Εκκλησιαστικά» και 
«Αθλητικά» δημόσια σχολεία. Στα δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
τα παιδιά μπορούν να φοιτήσουν δωρεάν ενώ τα βιβλία παρέχονται δωρεάν από την 
Ελληνική κυβέρνηση.  
Ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
Στην Ανώτερη δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ανήκουν τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΙΕΚ) και τα Κολέγια. Τα Ινστιτούτα αυτά δέχονται αποφοίτους Γυμνασίου και 
αποφοίτους Λυκείου.  
Τριτοβάθμια εκπαίδευση 
Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα, που συνήθως είναι δημόσια και δωρεάν, δομείται 
σε δύο επίπεδα: α) την Ανώτερη και β) την Ανώτατη Εκπαίδευση. Τα παιδιά εισάγονται στα 
Πανεπιστήμια κατόπιν καλής επίδοσης και επιτυχίας στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Στο τέλος 
της Γ΄ Λυκείου. Άλλη δομή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης αποτελεί το Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) που δέχεται φοιτητές ηλικίας άνω των 18 ετών, με κλήρωση. 
 
2.2 Σουηδία  
Το Σουηδικό εκπαιδευτικό σύστημα (NAE, 2011) αποτελείται από την Προσχολική 
εκπαίδευση (förskoleklasse), που αρχίζει στην ηλικία των έξι ετών, τη βασική υποχρεωτική, 
τη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
Υποχρεωτική εξαετής εκπαίδευση 
Σε ηλικία 7 ετών ο μαθητής ξεκινά την υποχρεωτική εκπαίδευση που διαρκεί μέχρι την 
ηλικία των 13 ετών. Κάθε δάσκαλος ειδικεύεται σε δύο διδακτικά αντικείμενα (π.χ. 
Μαθηματικά και Αγγλικά) και γι αυτό και κάθε τάξη έχει δύο τουλάχιστον εκπαιδευτικούς. 
Στο σχολείο λειτουργεί εστιατόριο, το οποίο παρέχει δωρεάν γεύμα για όλα τα παιδιά 
καθώς και ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Αν το σχολείο 
έχει δίγλωσσους μαθητές, τότε είναι υποχρεωμένο να παρέχει μαθήματα μητρικής 
γλώσσας.  
Ανώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
Η ανώτερη υποχρεωτική εκπαίδευση αρχίζει στην ηλικία των 13 ετών και τελειώνει στην 
ηλικία των 16. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανήκουν τα σχολεία των Σάμι και τα ειδικά 
σχολεία. 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
Σε ηλικία των 16 ετών αρχίζει η τριετής δευτεροβάθμια δωρεάν εκπαίδευση απευθύνεται 
σε μαθητές/τριες 16 ετών και είναι τριετής η οποία δεν είναι υποχρεωτική και οι 
μαθητές/τριες εισάγονται μόνο αν τελειώσουν τη ανώτερη Δευτεροβάθμια. 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
Στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση υπάγονται τα Πανεπιστήμια  καθώς κα όλες οι τεχνικές 
σχολές και τα Πολυτεχνεία. 
Σχολεία Σάμι 
Είναι δημόσια σχολεία υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα οποία φοιτούν οι ιθαγενείς 
πληθυσμοί Σάμι που κατοικούν στη Βόρεια Σουηδία. Η διδασκαλία γίνεται σε δύο γλώσσες, 
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στα σουηδικά και στα Σάμι και ακολουθεί το σουηδικό αναλυτικό πρόγραμμα (Μπιλάλη, 
2008; NAE, 2011; Wikander, 2011). 

 
2.3 Φινλανδία  
Το Φινλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα (Ανδριουπολίτης, 2015; Ministry of Education and 
Culture, 2014) δομείται στις εξής βαθμίδες: α) την προσχολική  εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο), 
β) τη βασική εκπαίδευση που διαρκεί 9 έτη, γ) την επαγγελματική και τη γενική εκπαίδευση, 
(ανωτέρα δευτεροβάθμια), και δ) την τριτοβάθμια εκπαίδευση (Πανεπιστήμια). 
Η προσχολική εκπαίδευση στη Φινλανδία 
Η προσχολική εκπαίδευση (αποφασίζεται από τους γονείς), αρχίζει όταν το παιδί είναι 6 
ετών και είναι δωρεάν. Οι γονείς αποφασίζουν αν θα στείλουν το παιδί στο σχολείο  
Βασική εκπαίδευση στη Φινλανδία 
Η εκπαίδευση είναι δωρεάν και διαρκεί εννέα χρόνια. Αρχίζει όταν το παιδί γίνεται 7 
χρονών και ολοκληρώνεται όταν το παιδί γίνει 16. Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί έχουν την 
αυτονομία και την παιδαγωγική ελευθερία (Rautiainen & Kostiainen, 2015: 98) να μπορούν 
να επιλέξουν τις μεθόδους διδασκαλίας και τα σχολικά εγχειρίδια προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι που αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα.  
Τα σχολικά εγχειρίδια. είναι δωρεάν στην εννιάχρονη βασική εκπαίδευση και στους 
μαθητές παρέχεται δωρεάν γεύμα. Επίσης στο σχολείο παρέχεται δωρεάν ιατρική 
περίθαλψη.  
Η υποχρεωτική εκπαίδευση χωρίζεται σε τάξεις (grades). Η διδασκαλία στις τάξεις 1 έως 6 
γίνεται από τους δασκάλους ενώ στις τάξεις 7-9 διδάσκουν ειδικευμένοι καθηγητές. Όλοι οι 
εκπαιδευτικοί είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου (συνήθως 3 χρόνια για το βασικό πτυχίο 
και 2 για το μεταπτυχιακό ).  
Γενική ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση  
Η ανωτέρα δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι τριετής (16-19 χρονών). Ο/η μαθητής/τρια 
έχει τη δυνατότητα να επιλέξει για τη φοίτησή του τη γενική ή την επαγγελματική 
εκπαίδευση. Με τον τίτλο της τριετής εκπαίδευσης ο η μαθητής/τρια έχει τη δυνατότητα  να 
εισαχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.  
Ανώτατη εκπαίδευση 
Με τον τίτλο της τριετής ανώτερης εκπαίδευσης ο η μαθητής/τρια έχει τη δυνατότητα να 
εισαχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στα Πανεπιστήμια. 
Σχολεία Σάμι και Σουηδικά 
Επίσημη γλώσσα της χώρας είναι τα Φινλανδικά. Στην Φινλανδία όμως μένουν 
Σουηδόφωνοι και Σάμι που μιλούν τη δική τους αντίστοιχα γλώσσα. H εκπαίδευση τους 
παρέχεται στη μητρική τους γλώσσα και είναι δωρεάν. Οι Σάμι συνήθως ζουν και 
εργάζονται στα βόρεια της χώρας.  
 
2.4 Εκπαίδευση μητροδίδακτων. Σύγκριση 
Στην 9ετή υποχρεωτική εκπαίδευση της Φινλανδίας και της Σουηδίας μπορούμε να κάνουμε 
κάποιες επισημάνσεις και συγκρίσεις με την αντίστοιχη Ελληνική. 

Οι Φινλανδοί και Σουηδοί μαθητές κατά τη διάρκεια της εννιάχρονης βασικής 
εκπαίδευσης (7 -16 ετών) φοιτούν στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα. Για τους γονείς που 
εργάζονται παρέχεται η δυνατότητα παραμονής των παιδιών τους για φύλαξη στο σχολείο.  

Το φινλανδικό και το σουηδικό αντίστοιχα Εθνικό Συμβούλιο δεν υπαγορεύει ούτε 
προτείνει μια σειρά από σχέδια μαθημάτων ή τυποποιημένα διαγωνίσματα. Το κάθε 
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σχολείο –ακόμη και στην ίδια πόλη-σχεδιάζει μόνο του το δικό του αναλυτικό πρόγραμμα, 
που να ανταποκρίνεται πρωτίστως στις ανάγκες των μαθητών/τριών (Sahlberg, 2013). 

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι πολύ συγκεντρωτικό τόσο όσον αφορά την 
οργάνωση και διοίκηση, όσο και ως προς το περιεχόμενο των σπουδών. Το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει την αποκλειστική ευθύνη για τα Δ.Ε.Π.Π.Σ και Α.Π.Σ. Έτσι 
έχουμε, π.χ. ένα εθνικό αναλυτικό πρόγραμμα, ενιαία ωρολόγια προγράμματα και 
εγκεκριμένα βιβλία, που είναι υποχρεωτικά και για τα ιδιωτικά σχολεία (ΦΕΚ, 2003). 

Συνοπτικά μπορούμε να πούμε ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει παραχωρήσει 
εκπαιδευτικές αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση και όχι απευθείας στα σχολεία. Στην 
Ελλάδα τα σχολεία της χώρας αποτελούν κρατική ευθύνη, ενώ για τη Σουηδία και τη 
Φινλανδία ισχύουν δύο επίπεδα ευθύνης, εθνικό και τοπικό (του κάθε σχολείου). 

 
3. Περιγραφικός λόγος 
Τα περιγραφικά κείμενα που αφορούν την παρούσα εργασία αποτελούν τη δεύτερη μεγάλη 
κατηγορία κειμένων μετά με τα αφηγηματικά που μπορεί να συναντήσει κανείς στα 
σχολικά εγχειρίδια του Δημοτικού σχολείου, παρόλο που μερικοί θεωρούν ότι σπανίως 
υπάρχουν αμιγή περιγραφικά κείμενα. Η κατηγορία της περιγραφής είναι ανομοιογενής, 
διότι περιλαμβάνει διαφορετικά υποείδη περιγραφών: (α) απεικονιστικό περιγραφικό λόγο 
που αναφέρεται στη λογοτεχνική περιγραφή πραγμάτων, καταστάσεων, προσώπων, ζώων, 
φυτών, τόπων και χώρων (β) αφηγηματικό περιγραφικό λόγο των κοινωνικών 
δραστηριοτήτων, που αναφέρεται σε περιγραφή εθίμων, τελετών και προγραμματισμένων 
ή αυθόρμητων κοινωνικών εκδηλώσεων, και (γ) ειδησεογραφικό περιγραφικό λόγο, που 
καλύπτει κάποιες από τις μορφές του δημοσιογραφικού λόγου. Τέλος η τεχνολογική 
περιγραφή που αποτελεί ένα είδος μη λογοτεχνικού κειμένου αφορά κυρίως τις πρακτικές 
δραστηριότητες του ανθρώπου και η εισαγωγή τέτοιων θεμάτων εντάσσονται στις μεγάλες 
τάξεις του Δημοτικού σχολείου (Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄) (Ματσαγγούρας, 2001, 2004). 

 
3.1 Η περιγραφή στο ελληνικό Δημοτικό Σχολείο 
Η περιγραφή στο Δημοτικό σχολείο διδάσκεται από την Α΄ έως τη Στ΄ τάξη. Η διδασκαλία 
της περιγραφής61 σύμφωνα με την Παπαδοπούλου (2012), περιλαμβάνει: «τη στατική 
περιγραφή όπως περιγραφή αντικειμένων, οικοδομημάτων, ζώων, φυτών, τόπων και 
χώρων, προσώπων, και την εξελικτική περιγραφή όπως περιγραφή γεγονότων, φυσικών 
φαινομένων, κοινωνικών εκδηλώσεων». 

Σύμφωνα με Δερβίση, Ντάλντου & Χριστοφίδου (υπό δημ.) «από τις πρώτες τάξεις 
μάλιστα, το Αναλυτικό πρόγραμμα θέτει ως στόχο την περιγραφή αντικειμένων, τόσο στον 
προφορικό, όσο και στον γραπτό λόγο, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη κατά την 
παραγωγή λόγου, την επικοινωνιακή περίσταση». Συγκεκριμένα, στη Δ΄ τάξη περιλαμβάνει 
μία περιγραφή στο Βιβλίο Μαθητή και έξι περιγραφές στο Τετράδιο Εργασιών. Οι 
περιγραφές αυτές αφορούν ζώα, χώρους και τόπους. Αναφέρουμε ενδεικτικά το « 
Σχεδιάγραμμα περιγραφής χώρου», Τ.Ε. της Δ΄ Τάξης (εικ. β). Σύμφωνα με το Βιβλίο του 
Δασκάλου της Γ΄ και Δ΄ Τάξης ο μαθητής/τρια για να παράγει γραπτό λόγο πρέπει να 
ακολουθήσει τα παρακάτω στάδια: 
1) να κατανοήσει τη δομή των κειμένων επεξεργασίας των κειμένων του Βιβλίου Μαθητή. 
2) να αναγνωρίσει και να αναπαραγάγει τη δομή αυτή σε επιμέρους ασκήσεις, με 
επικοινωνιακό σκοπό και 
                                                           
61Στην Ελλάδα όλες οι δραστηριότητες παραγωγής γραπτού λόγου που προτείνουν τα σχολικά εγχειρίδια της 
Δ΄ Τάξης ακολουθούν μια συγκεκριμένη δομή. 
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3) να παράγει ολοκληρωμένο γραπτό κείμενο με κατευθυντήριες οδηγίες62: 
προσυγγραφικό, συγγραφικό και μετασυγγραφικό στάδιο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Η περιγραφή στο σουηδικό και φιλανδικό Δημοτικό Σχολείο 
Το σουηδικό και το φινλανδικό αντίστοιχα  Εθνικό Συμβούλιο όπως προείπαμε δεν 
υπαγορεύει ούτε προτείνει μια σειρά από σχέδια μαθημάτων ή σχεδιαγράμματα 
περιγραφής. Το κάθε σχολείο -ακόμη και στην ίδια πόλη-σχεδιάζει μόνο του και επιλέγει τα 
δικά του σχολικά εγχειρίδια, που ανταποκρίνονται πρωτίστως στις ανάγκες των 
μαθητών/τριών του. Ως προς το θεωρητικό μέρος η διδασκαλία της περιγραφής (περιγραφή 
ζώων, αντικειμένων, προσώπων, κτιρίων κ.ά.) συμφωνεί με το ελληνικό σύστημα, 
διαφοροποιείται όμως στη μέθοδο του περιγραφικού λόγου που χρησιμοποιεί ο κάθε 
εκπαιδευτικός. 

 
3.2.1 Η περιγραφή στο σουηδικό Δημοτικό Σχολείο 
Ύστερα από εκτενή συζήτηση με τους Σουηδούς συναδέλφους εκπαιδευτικούς οι 
δραστηριότητες γραπτού λόγου για τη D Class δεν ακολουθούν συγκεκριμένη δομή όπως 
στην Ελλάδα. Στο σχολικό εγχειρίδιο Δ΄ τάξης του Björklinge skola (Ουψάλα Σουηδίας) 
δίνεται περισσότερη έμφαση στην εξωτερική περιγραφή (εικ. β). Συγκεκριμένα αναφέρεται: 
«…θα μάθεις να χρησιμοποιείς σωστούς χρόνους και περιγραφικές λέξεις… θα περιγράψετε 
μαζί στην τάξη πως ένας αγριόγατος μοιάζει εξωτερικά και θα οργανώσετε ένα κείμενο 
σχετικά με τον λύκο σε μέρη… θα διαλέξεις ένα ζώο, θα μαζέψεις στοιχεία σχετικά με αυτό 
και μετά θα γράψεις ένα περιγραφικό κείμενο μόνος σου…». Δίνουν δηλαδή περισσότερη  
έμφαση στην εξωτερική περιγραφή και όχι στη συνολική δομή του κειμένου.  

 
 
 
 

                                                           
62Σύμφωνα με Ξανθόπουλο & Ντίνα (2013): «Το προσυγγραφικό στάδιο περιλαμβάνει σχεδιάγραμμα με 
οδηγίες για το τι πρέπει να αναφέρει σε κάθε παράγραφο·ερωτήσεις για το τι πρέπει να αναφέρει ο μαθητής 
στο θέμα του·οδηγίες για την έκταση, το ύφος και το λεξιλόγιο του κειμένου του. Ενώ στο μετασυγγραφικό 
στάδιο παρατίθενται σαφή κριτήρια για την αξιολόγηση του γραπτού λόγου των μαθητών αμέσως μετά τη 
δραστηριότητα». 
 

Εικόνα β: Σχεδιάγραμμα περιγραφής χώρου 
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3.2.2 Η περιγραφή στο φιλανδικό Δημοτικό Σχολείο 
Στα σχολεία της Φινλανδίας δε διδάσκεται η συγγραφική διαδικασία της περιγραφής όπως 
διδάσκεται στα ελληνικά σχολεία αντίθετα δίνεται έμφαση στην κριτική σκέψη και την 
προσωπική άποψη των παιδιών. Αυτό φαίνεται από τη σελίδα ενός βιβλίου της γλώσσας 
που ζητάει να διαλέξουν τρία πρόσωπα της εικόνας να τα χαρακτηρίσουν, να γράψουν τι 
σκέφτονται και στη συνέχεια να το σκηνοθετήσουν (εικ. γ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ύστερα από συζήτηση με Φιλανδούς συναδέλφους εκπαιδευτικούς η περιγραφή αρχίζει 
με πολύ γνωστά θέματα όπως περιγραφή ενός φίλου ή της πόλης στην οποία κατοικώ κ.ά. 
Στη συνέχεια γράφουν λέξεις σχετικές μ’ αυτό το θέμα (mindmap). Όταν καλείται ο/η 
μαθητής/τρια να περιγράψει ένα πρόσωπο, επιλέγεται ένα πρόσωπο που το γνωρίζουν πχ 
ένας φίλος. Στην αρχή ο μαθητής/τρια του παίρνει συνέντευξη κάνοντας του τρεις ή 
τέσσερις ερωτήσεις. Στη συνέχεια τη συνέντευξη την παρουσιάζει πρώτα προφορικά στην 
τάξη, συζητώντας παράλληλα τι άλλο θα μπορούσαν να τον ρωτήσει ή γιατί επέλεξε να του 
θέσει τις συγκεκριμένες ερωτήσεις και έπειτα γραπτά. Όταν καλείται να περιγράψει ένα 
ζώο, αρχικά συζητούν όλοι μαζί για το ζώο (π.χ. εξωτερική και εσωτερική εμφάνιση, τα 
χαρακτηριστικά του) και στη συνέχεια καλούνται να γράψουν όλα όσα συζήτησαν και να το 
παρουσιάσουν είτε προφορικά είτε ομαδικά είτε ο κάθε μαθητής μόνος του. Σύμφωνα με 
τα παραπάνω η διδασκαλία της συγγραφικής διαδικασίας της περιγραφής όπως διδάσκεται 
στα ελληνικά σχολεία διδάσκεται πολύ αργότερα.  
 
4. Παραγωγή περιγραφικών κειμένων με αφορμή τον πίνακα του Γ. Ιακωβίδη «Η 
αγαπημένη της γιαγιάς». 

Εικόνα β: Σχεδιάγραμμα περιγραφικού κειμένου 
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Το κύριο μέρος της έρευνας στηρίχθηκε σε κείμενα περιγραφικού λόγου μαθητών του 
Δημοτικού, για τη συγγραφή των οποίων προηγήθηκε από τον εκπαιδευτικό της τάξης-σε 
συνεργασία πάντοτε με την ερευνήτρια μια διακειμενική προετοιμασία. Συγκεκριμένα, 
δόθηκε στα παιδιά ο πίνακας του Γ. Ιακωβίδη «Η αγαπημένη της γιαγιάς», (εικόνα 3.1) για 
να τον περιγράψουν σύμφωνα με τα κειμενικά είδη των σχολικών τους βιβλίων και 
σύμφωνα με τους στόχους/ δεξιότητες για τη γραφή και παραγωγή γραπτού λόγου, όπως 
αυτοί αναφέρονται αφενός για την Ελλάδα στα A.Π.Σ., Δ.Ε.Π.Σ. και τα Βιβλία Δασκάλου του 
ΥΠΘΕΘ, αφετέρου για τα σχολεία της Σουηδίας και της Φινλανδίας στα σχολικά 
προγράμματα και τη μέθοδο του περιγραφικού λόγου που χρησιμοποιεί ο κάθε 
εκπαιδευτικός. Ενδεικτικά αναφέρω «Theprocesstheoryofcomposition63» μια από τις 
διαδικασίες που χρησιμοποιούν για τη διδασκαλία της περιγραφής οι Φιλανδοί 
εκπαιδευτικοί. Σημαντικό επίσης είναι ότι στα Προγράμματα Σπουδών της Σουηδίας (NAE, 
2011) και της Φιλανδίας (Ministry of Education and Culture, 2014) αναφέρεται το πόσο 
σημαντική είναι η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης 
τόσο των ιθαγενών μαθητών/τριών όσο και για τους ομιλούντες διαφορετική μητρική 

γλώσσα από τον γηγενή πληθυσμό. 
Στην έρευνα πήραν μέρος συνολικά μαθητές και μαθήτριες αμιγώς μητροδίδακτους 

(ΑΜΣ64), που φοιτούν σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας, της Σουηδίας 
και της Φινλανδίας. Συγκεκριμένα, έλαβαν μέρος 25 μαθητές/τριες από το 105ο της 
Τούμπας Θεσσαλονίκης, 24 μαθητές/τριες από το Björklinge skola της Ουψάλα της 
Σουηδίας και 24 μαθητές/τριες από το Hannunniitunkoulu της Τούρκου της Φινλανδίας.  

Να σημειώσουμε εδώ ότι το διδακτικό σχήματων μερών του περιγραφικού λόγου που 
ακολουθήσαμε στην εργασία είναι αυτό που προτείνουν οι Δερβίση, Ντάλντου & 
Χριστοφίδου (υπό δημ. πρβλ. και Adam 2000 ), το οποίο αφορά σε μεγαλύτερο ή μικρότερο 
βαθμό όλα τα περιγραφικά κείμενα. Σύμφωνα με το οποίο ο περιγραφικός άξονας 
μεταβάλλεται ανάλογα με το περιγραφόμενο αντικείμενο και τις προσωπικές επιλογές 
αυτού που γράφει το περιγραφικό κείμενο. Η περιγραφή αρχίζει παρατηρώντας προσεχτικά 
το υπό εξέταση αντικείμενο ή γεγονός που θα περιγράψουμε. Έπειτα ακολουθεί η ένταξή 
του περιγραφομένου σε συγκεκριμένη κατηγορία και την αναφορά βασικών για την 
κατηγορία ιδιοτήτων. Στη συνέχεια δίνονται τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα, εξωτερικά 
και εσωτερικά. Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι οι συσχετισμοί με εξωτερικούς παράγοντες 
μπορούν να εμφανιστούν σε κάθε σημείο του κειμένου με εξωτερικούς παράγοντες (χρόνο/ 

                                                           
63Βασισμένο στο βιβλίο της Janet Emig The Composing Processes of Twelfth Graders: A Reassessment με τους 
μαθητές να παίζουν καθοριστικό ρόλο στη γραπτή έκφραση. 
64ΑΜΣ σημαίνει Αμιγώς Μητροδίδακτα Σχολεία 

Εικόνα 3.1: Η αγαπημένη της γιαγιάς 
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τόπο κλπ), με ρητορικούς τρόπους συνεκδοχής, μεταφοράς και παρομοίωσης, καθώς και με 
προσωπικές σκέψεις, οι οποίες αποδίδουν τα συναισθήματα ή τις σκέψεις του γράφοντος, 
αλλά και πιθανά βιωματικά στοιχεία που συνδέονται με το περιγραφόμενο (Δερβίση, 
Ντάλντου & Χριστοφίδου, υπό δημ). 

Αφού συγκεντρώσαμε τα γραπτά και τα ξεχωρίσαμε ανά σχολείο, προχωρήσαμε στην 
παρακάτω κατάταξη: 
• στα κύρια συστατικά στοιχεία του περιγραφικού λόγου [Ραβδόγραμμα 1]και τα 
• βοηθητικά (γλωσσικά στοιχεία) [Ραβδόγραμμα 2]. 
 
Ραβδόγραμμα 165 Επίδοση μαθητών ως προς τα συστατικά στοιχεία του περιγραφικού λόγου στα Δημοτικά 

Σχολεία της Θεσσαλονίκης, Ουψάλας και Τούρκου: σύγκριση 

 
 

Αναλύοντας τα παραπάνω δεδομένα διαπιστώνουμε ότι το Φινλανδικό σχολείο 
σημειώνει μεγάλα ποσοστά τόσο στην εσωτερική περιγραφή προσώπων όσο και στο 
επίπεδο έκφρασης. Ακολουθούν οι Σουηδοί με την εξωτερική περιγραφή προσώπων 
περιβάλλον πίνακα και συσχετίσεων. Το 105ο Ελληνικό σχολείο το οποίο έχει σταθερά 
ποσοστά με μεγαλύτερο ποσοστό τη δομή του κειμένου και του προλόγου. Οι Φιλανδοί 
σταθερά πρώτοι στο επίπεδο έκφρασης. 
 
Ραβδόγραμμα 2 Επίδοση μαθητών ως προς τα γλωσσικά στοιχεία του περιγραφικού λόγου στα Δημοτικά 
Σχολεία της Θεσσαλονίκης, Ουψάλας και Τούρκου: σύγκριση 
[από το ραβδόγραμμα 2 λείπουν οι δευτερεύουσες προτάσεις από το ΑΜΣ της Ελλάδας και της Σουηδίας γιατί 
το ποσοστό επιτυχίας τους ήταν 0%]. 

                                                           
65Σε αυτό το σημείο θέλουμε να σημειώσουμε ότι αποτολμήσαμε να ενοποιήσουμε τα δεδομένα του πίνακα, 
βγάζοντας τον Μέσο Όρο των ποσοστών για λόγους διευκόλυνσης παρά το γεγονός ότι ξέρουμε ότι δεν έχουν 
όλες οι παράμετροι την ίδιαβαρύτητα π.χ. η αναφορά στο περιβάλλον του πίνακα είναι λιγότερο σημαντική 
από τη δομή. 
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Αναλύοντας ομοίως τα γλωσσικά στοιχεία του πίνακα το σχολείο της Σουηδίας σημείωσε 

μεγαλύτερα ποσοστά όσον αφορά τους επιθετικούς προσδιορισμούς των προσώπων, ενώ 
το Φιλανδικό ήρθε πρώτο σε ποσοστά στις δευτερεύουσες προτάσεις. Ομοίως οι 
μαθητές/τριες που φοιτούν στο 105ο Δημοτικό σημείωσαν μέτρια ποσοστά σε δύο από τα 
τρία γλωσσικά στοιχεία.  

 
5. Συμπεράσματα 
Όλα τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι μαθητές όλων των χωρών έχουν ικανοποιητική 
επίδοση στην παραγωγή περιγραφικού λόγου. Υπάρχουν διαφορετικά ποιοτικά 
χαρακτηριστικά στους μαθητές κάθε χώρας. Συγκεκριμένα οι μαθητές/τριες της Ελλάδας 
φαίνεται να ακολουθούν πιστά τη δομή, οι μαθητές/τριες της Σουηδίας ακολουθούν πιστά 
την εξωτερική περιγραφή, ενώ οι μαθητές/τριες της Φινλανδίας είναι πολύ καλοί στην 
εσωτερική περιγραφή προσώπων. Ενώ αντίστοιχα στα γλωσσικά στοιχεία οι Σουηδοί είναι 
πολύ καλοί στους χρόνους του ρήματος ενώ οι Φιλανδοί στους επιθετικούς 
προσδιορισμούς και τις δευτερεύουσες προτάσεις. 

Συγκεκριμένα η πιθανή εξήγηση γιατί το σχολείο της Ελλάδας (ΑΜΣ) είναι καλύτερο στη 
δομή του κειμένου έρχεται από το ΥΠΕΠΠΘ, το οποίο στο βιβλίο δασκάλου της Δ΄ Τάξης 
αναφέρει: «Προϋπόθεση μιας επιτυχούς συγγραφικής διαδικασίας είναι οι μαθητές να 
έχουν επαρκή αντίληψη των δομικών χαρακτηριστικών που οφείλει να έχει το κείμενο που 
θα παραγάγουν, ανάλογα με το είδος στο οποίο ανήκει. Κατά τη φάση της συγγραφής 
προσφέρεται καθοδήγηση στους μαθητές, υπό μορφή ερωτήσεων οι οποίες υπενθυμίζουν 
τα στοιχεία που θα πρέπει να εμπεριέχονται στο κείμενό τους» (Βιβλίο Δασκάλου Δ΄ 
δημοτικού, σ. 15). Βασικός λοιπόν στόχος είναι οι μαθητές/τριες της Δ’ τάξης στην Ελλάδα 
να προσπαθήσουν να παραγάγουν γραπτά κείμενα με τη βοήθεια ενός σχεδιαγράμματος 
που αναφέρεται είτε στο βιβλίο μαθητή είτε στο τετράδιο εργασιών. 

Αναφορικά με τα ποσοστά επιτυχίας της Σουηδίας, το ΑΜΣ ξεχώρισε κυρίως στην 
εξωτερική περιγραφή προσώπου. Αυτό πιθανότητα μπορεί να εξηγηθεί με βάση τα σχολικά 
τους εγχειρίδια, όπως είδαμε και παραπάνω. Όσον αφορά το ΑΜΣ της Φινλανδίας, αυτό 
σημείωσε σημαντικό ποσοστό επιτυχίας κυρίως στην εσωτερική περιγραφή προσώπου, 
όπου δυσκολεύονται οι περισσότεροι Έλληνες μαθητές όλων των βαθμίδων. Αυτό πιθανώς 
ερμηνεύεται από το εκπαιδευτικό τους σύστημα και το αναλυτικό τους πρόγραμμα που 
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δίνει την ελευθερία στον εκπαιδευτικό το δικαίωμα επιλογής ανάλογα με τις δυνατότητες 
και τις ανάγκες των μαθητών τα σχολικά βιβλία, δίνοντας έμφαση στην κριτική σκέψη και 
την προσωπική άποψη των παιδιών. 

 
6. Προτάσεις 
Βάση όλων των παραπάνω φαίνεται να είναι σημαντικό για την Ελλάδα να υιοθετηθούν 
λιγότερες ομοιόμορφες και ισοπεδωτικές μέθοδοι και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. Να 
δοθεί προτεραιότητα μεγάλη στην ελευθερία, στην προσωπική συμμετοχή δασκάλου και 
μαθητή στην εκπαιδευτική διαδικασία και περιθώρια ανάπτυξης πρωτίστως στην 
προσωπικότητα και ταυτότητα του παιδιού. 
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Περίληψη 
Στην εργασία παρουσιάζεται μία πρόταση μαθηματικής εκπαίδευσης μαθητών και μαθητριών γυμνασίου. Η 
πρόταση υλοποιείται μέσω του ψηφιακού περιοδικού: «Περιοδική e-Έκδοση για τα Μαθηματικά Γυμνασίου». 
Το περιοδικό προσφέρεται με άδεια Creative Commons, είναι ανοιχτό στην εκπαιδευτική κοινότητα και το 
περιεχόμενό του μπορεί να τροποποιηθεί βάσει των αναγκών του εκπαιδευτικού. Περιλαμβάνει φύλλα 
εργασίας για κάθε ενότητα του προγράμματος σπουδών (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος 
Σπουδών, Δ.Ε.Π.Π.Σ.), τα οποία είναι δομημένα βάσει των οδηγιών διδασκαλίας και περιέχουν 
δραστηριότητες, εφαρμογές, παραδείγματα και ασκήσεις που προέρχονται από: α) το διδακτικό πακέτο, β) τα 
ψηφιακά δομήματα (μικροπειράματα) του ψηφιακού βιβλίου και άλλες πηγές υλικού καθώς και γ) υλικό που 
έχει αναπτυχθεί από τους συγγραφείς. Το ψηφιακό περιοδικό, αποτελεί μία ολοκληρωμένη διδακτική 
παρέμβαση, μέσω της οποίας οι μαθητές και οι μαθήτριες εμπλέκονται ενεργά με τα μαθηματικά καθώς 
εργάζονται με το υλικό των φύλλων εργασίας. 
 
Λέξεις-κλειδιά: Μαθηματικά, Γυμνάσιο, Δ.Ε.Π.Π.Σ., Μικροπειράματα 
 
1. Εισαγωγή 
Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) που δημοσιεύτηκε το 
2003 (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 2003), συνοδεύτηκε από κατάλληλα σχολικά εγχειρίδια 
και οδηγίες, ενώ τα τελευταία χρόνια τα σχολικά εγχειρίδια ψηφιοποιήθηκαν και 
εμπλουτίστηκαν με ψηφιακά δομήματα και μικροπειράματα. 

Ο εμπλουτισμός που επιχειρήθηκε, παρέχει στον/στην εκπαιδευτικό ευκαιρίες 
ανανέωσης της διδακτικής του/της προσέγγισης (Κυνηγός κ.ά., 2007). Στο πλαίσιο αυτό, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η διδασκαλία είναι μία διαδικασία πολύπλοκη που χαρακτηρίζεται 
από πολλαπλές οπτικές και έχοντας αποδεχτεί ότι ο/η εκπαιδευτικός είναι σημαντικό να 
διαθέτει τεχνολογική παιδαγωγική γνώση περιεχομένου (Shulman, 1986; Mishra & Koheler, 
2006), επιχειρήθηκε η ανάπτυξη μιας ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής για την υποστήριξη 
της μαθηματικής εκπαίδευσης μαθητών και μαθητριών γυμνασίου. Για την ανάπτυξη, 
υιοθετήθηκαν σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές και λήφθηκε υπόψη ότι το πλαίσιο της 
προσέγγισης των μαθηματικών εννοιών σχετίζεται με την προσπάθεια ανάπτυξης ενός 
μαθητοκεντρικού περιβάλλοντος μαθηματικής εκπαίδευσης, όπου ο μαθητής και η 
μαθήτρια κατασκευάζουν τη νέα γνώση μέσα από εικασίες, διάλογο και επιχειρηματολογία. 
Επιπρόσθετα, επιχειρήθηκε το υλικό των φύλλων εργασίας να είναι συμβατό με το 
πρόγραμμα σπουδών, το σχολικό βιβλίο και τις οδηγίες διδασκαλίας. Επίσης, το υλικό 
στηρίχθηκε πάνω σε ερευνητικά δεδομένα και πορίσματα που ενισχύουν ένα 
μαθητοκεντρικό περιβάλλον μαθηματικής εκπαίδευσης και έγινε προσπάθεια να είναι 

mailto:sdoukakis@acg.edu
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κλιμακούμενης δυσκολίας. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται η ευκαιρία διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας, όταν αυτή είναι απαραίτητη στη μαθηματική τάξη. 

Στις επόμενες παραγράφους θα παρουσιάσουμε την ανοικτή εκπαιδευτική πρακτική και 
θα εστιάσουμε στον σχεδιασμό της, στους διδακτικούς στόχους, στον τρόπο εφαρμογής της 
μιας και το περιεχόμενο έχει δουλευτεί στη σχολική τάξη και έχει περάσει από πολλαπλούς 
ελέγχους και τέλος στον ρόλο του εκπαιδευτικού.  
 
2. Σχεδιασμός 
Τα φύλλα εργασίας, έχουν δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να περιλαμβάνουν δύο 
ανεξάρτητες ενότητες σε μορφή δίστηλου, το περιεχόμενο των οποίων βρίσκεται σε 
αντιστοιχία ώστε να αλληλοσυμπληρώνονται (Εικόνα 1 και Εικόνα 2). 
 

 
Εικόνα 1. Δομή φύλλων εργασίας. 

 

 
Εικόνα 2. Δομή φύλλων εργασίας. 
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Στη μία στήλη και μέσα σε κατάλληλα πλαίσια περιλαμβάνεται θεωρία, χρήσιμες 
πληροφορίες, ιστορικά σημειώματα και ζητήματα που οι μαθητές χρειάζεται να εστιάσουν 
ή/και να προσέξουν στο πλαίσιο της μαθηματικής τάξης και των μαθηματικών. Τα πλαίσια 
αυτά χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένα εικονίδια για να μπορούν οι μαθητές να 
διακρίνουν το στόχο τους (Εικόνα 3). Τα εικονίδια προέρχονται από το βιβλίο «Ανάπτυξη 
Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» (Βακάλη κ.α., 1999). 

 

 
Εικόνα 3. Εικονίδια των φύλλων εργασίας. 

 
Στην άλλη στήλη, η οποία αποτελεί το κύριο μέρος του φύλλου εργασίας, 

περιλαμβάνονται θέματα διερεύνησης, εμπέδωσης και εξάσκησης, τα οποία 
προσεγγίζονται μέσω δραστηριοτήτων, εφαρμογών, παραδειγμάτων και ασκήσεων. 

Επιχειρήθηκε το υλικό να διακρίνεται από διαθεματικό χαρακτήρα, υποστηρίζοντας με 
τον τρόπο αυτό και το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.). 
Επιπλέον, το υλικό διαθέτει χαρακτηριστικά καινοτομίας, αφού ένα μεγάλο πλήθος 
δραστηριοτήτων προέρχεται είτε από άλλα επιστημονικά πεδία είτε αποτελούν αυθεντικά 
παραδείγματα από τον πραγματικό κόσμο, με συνέπεια να υπάρχουν ενδιαφέρουσες 
μαθησιακές και διδακτικές καταστάσεις. Ταυτόχρονα, στο υλικό εντάχθηκαν 
δραστηριότητες που προβληματοποιούν ζητήματα ενδο- και εξω- μαθηματικά με στόχο την 
αξιοποίηση προσεγγίσεων που ενισχύουν την ενεργητική και ερευνητική μάθηση. Με τον 
τρόπο αυτό προάγεται η καλλιέργεια των ερευνητικών ενδιαφερόντων των μαθητών, οι 
οποίοι εργαζόμενοι διερευνητικά οικοδομούν την προσωπική τους μάθηση μέσα σε ένα 
πλαίσιο συζήτησης και συνεργασίας. Επιπρόσθετα, έχει γίνει προσπάθεια αξιοποίησης των 
κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων ανά δραστηριότητα, ώστε να παρέχονται ευκαιρίες 
προστιθέμενης αξίας σε σχέση με τα συμβατικά μέσα και ευκαιρίες ενίσχυσης του 
ψηφιακού γραμματισμού. Τα επιλεγμένα μικροπειράματα προέρχονται είτε από το 
«Ψηφιακό Σχολείο», είτε από άλλες πηγές, είτε έχουν αναπτυχθεί από τους δημιουργούς 
του υλικού. Τα μικροπειράματα είναι ορισμένες φορές τροποποιημένα σε σχέση με την 
αρχική τους μορφή. Επιπλέον, εντάχθηκαν δραστηριότητες που μπορούν να δουλευτούν 
μέσα σε ένα πλαίσιο ομαδοσυνεργατικής προσέγγισης, ιδιαίτερα σε θέματα έρευνας και 
επίλυσης προβλήματος. 

Κάθε παράγραφος ολοκληρώνεται με την εργασία των μαθητών για το σπίτι (Εικόνα 4), 
ενώ κάθε κεφάλαιο συνοδεύεται από ασκήσεις, που καλούνται να λύσουν οι μαθητές. Οι 
ασκήσεις έχουν αναπτυχθεί με γνώμονα τις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών και την 
εμβάθυνσή τους στις μαθηματικές έννοιες. 

Έχει επιδιωχθεί το περιεχόμενο να έχει απλό επιστημονικό λόγο ώστε να είναι 
κατάλληλο για την ηλικία στην οποία απευθύνεται, χωρίς να παρατηρείται απλοϊκότητα ή 
υποβιβασμός του περιεχομένου του, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύεται και η επιστημονική 
γλώσσα των μαθηματικών. 

Τέλος, το υλικό έχει αναπτυχθεί έτσι ώστε να παρέχεται η ευκαιρία στον εκπαιδευτικό να 
προβάλλει δημοκρατικές, κοινωνικές και ανθρωπιστικές αρχές και αξίες, μιας και τα 
μαθηματικά είναι αναγνωρισμένα ως ένας από τους πλέον κρίσιμους τομείς του 
ανθρώπινου πολιτισμού, αφού μέσω ανάπτυξης της λογικής σκέψης και της κριτικής 
ικανότητας, καθορίζονται στάσεις και συμπεριφορές στις οποίες στηρίζεται ο πολιτισμός 
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μας όπως η δημοκρατία, η ισονομία, η δικαιοσύνη και η ανεκτικότητα απέναντι στο 
διαφορετικό. 
 

 
Εικόνα 4. Εργασία για το σπίτι. 

 
Στην επόμενη παράγραφο θα παρουσιάσουμε τον τρόπο που η εκπαιδευτική πρακτική 

εφαρμόζεται στο πλαίσιο της σχολικής τάξης. 
 
3. Εφαρμογή 
3.1. Πλαίσιο εφαρμογής 
Η εφαρμογή της πρακτικής υλοποιείται στις τυπικές αίθουσες διδασκαλίας των τμημάτων 
γυμνασίου (Α΄, Β΄ και Γ΄ γυμνασίου), οι οποίες διαθέτουν είτε προβολικό μηχάνημα που να 
συνδέεται με υπολογιστή, είτε διαδραστικό πίνακα. Στους υπολογιστές έχουν εγκατασταθεί 
τα λογισμικά GeoGebra, Αβάκιο και λογισμικό για να μπορούν να λειτουργήσουν ορισμένα 
ψηφιακά δομήματα που μπορούν να προβληθούν με την χρήση flash player. Συγκεκριμένα 
μαθήματα –διάρκειας δύο συνεχόμενων διδακτικών ωρών– υλοποιούνται στο Σχολικό 
Εργαστήριο Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ). Για 
την επίτευξη του συνεχόμενου διώρου γίνεται ανακατανομή του ωρολογίου προγράμματος 
σε συνεργασία με την διεύθυνση του σχολείου και εγκατάσταση των απαραίτητων 
λογισμικών (GeoGebra, Αβάκιο κ.ά.). 

Οι μαθητές από την αρχή της σχολικής χρονιάς ενημερώνονται για το πλαίσιο της 
μαθηματικής εκπαίδευσης που θα λάβει χώρα και σε κάθε μάθημα έχουν εκτυπωμένα τα 
φύλλα εργασίας, τον φάκελο (ντοσιέ) μαθηματικών, το τετράδιο εργασιών και τα 
γεωμετρικά όργανα εφόσον είναι απαραίτητα. 

Τα μαθηματικά γυμνασίου διδάσκονται τέσσερις ώρες την εβδομάδα, οι οποίες 
κατανέμονται στην Αριθμητική-Άλγεβρα και στη Γεωμετρία. Μία εβδομάδα νωρίτερα από 
την χρησιμοποίηση του εκάστοτε φύλλου εργασίας, γίνεται ανάρτηση του φύλλου εργασίας 
στην πλατφόρμα διαχείρισης μαθήματος και ενημερώνονται με e-mail οι μαθητές πότε θα 
ξεκινήσει να «τρέχει» στη σχολική τάξη, ώστε να το έχουν εκτυπωμένο κατά τη διάρκεια 
των μαθημάτων. 

Συνολικά, οι προϋποθέσεις πραγματοποίησης της εκπαιδευτικής πρακτικής είναι: α) η 
ύπαρξη είτε προβολικού μηχανήματος που να συνδέεται με υπολογιστή είτε διαδραστικού 
πίνακα στην αίθουσα διδασκαλίας, β) η ύπαρξη εκπαιδευτικών λογισμικών μαθηματικών, γ) 
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να έχουν οι μαθητές εκτυπωμένα τα φύλλα εργασίας και τα συνοδευτικά γεωμετρικά 
όργανα και δ) η δυνατότητα μερικής αξιοποίησης του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. 
 
3.2. Πραγματοποίηση εκπαιδευτικής πρακτικής 
Η εφαρμογή της εκπαιδευτικής πρακτικής ξεκινά στην πρώτη συνάντηση με τους μαθητές 
και τις μαθήτριες, όπου επιχειρείται μία εισαγωγή στο περιεχόμενο της μαθηματικής 
εκπαίδευσης που θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, καθώς και στον 
τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η εργασία. Το πρώτο φύλλο εργασίας εκτυπώνεται από τον 
εκπαιδευτικό και δίνεται σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, ώστε να συζητηθεί η 
δομή του και ο τρόπος που θα λειτουργήσει στο πλαίσιο της τάξης, ενώ παρουσιάζεται και 
η πλατφόρμα διαχείρισης μαθήματος από όπου μπορούν οι μαθητές και οι μαθήτριες να 
μεταφορτώνουν το σχετικό υλικό. 

Στην αρχή κάθε μαθήματος προσεγγίζονται οι στόχοι είτε από τον εκπαιδευτικό, είτε σε 
συνεργασία με τους μαθητές ώστε να σκεφτούν και να αναπτύξουν τα κίνητρά τους για 
μάθηση. Μετά την αναφορά στους στόχους του μαθήματος και με τη βοήθεια κατάλληλα 
επιλεγμένων δραστηριοτήτων που συνήθως περιλαμβάνουν ψηφιακά μικροπειράματα 
επιχειρείται η προσέγγιση της νέας γνώσης και η ομαλή μετάβαση από τη μία έννοια του 
μαθήματος στην άλλη, δίνοντας βαρύτητα στα κύρια σημεία του μαθήματος και 
αναδεικνύοντας τη δομή και τις συνδέσεις μεταξύ των μαθηματικών εννοιών. Ακολουθούν 
εφαρμογές, παραδείγματα και ασκήσεις που προέρχονται από το διδακτικό πακέτο ή τα 
μικροπειράματα του ψηφιακού βιβλίου ή από υλικό των δημιουργών. Τα παραπάνω 
απαιτούν από απλή ανάκληση της νέας γνώσης μέχρι και πιο σύνθετες νοητικές 
λειτουργίες. Η φάση αυτή είναι η βασικότερη και μεγαλύτερη κάθε διδακτικής ώρας, ώστε 
από τη μία μεριά να αποφευχθεί η μετωπική διδασκαλία και από την άλλη να ενισχυθεί η 
συμμετοχή των μαθητών σε συζήτηση. Επιπλέον, μέσω της φάσης αυτής επιχειρείται και 
ένα είδος αυτοαξιολόγησης και αξιολόγησης των μαθητών και μαθητριών ώστε να 
αναγνωριστούν οι ανάγκες τους, να τους δοθεί κατάλληλη ανατροφοδότηση και να 
πραγματοποιηθεί η ανακεφαλαίωση των κύριων σημείων. Ταυτόχρονα πραγματοποιείται 
αξιολόγηση του υλικού και της διδασκαλίας, με στόχο την καλύτερη οργάνωση του 
μαθήματος. 

Στη συνέχεια ακολουθεί η εργασία των μαθητών και μαθητριών για το σπίτι, η οποία 
είναι προσδιορισμένη πάνω στα φύλλα εργασίας. Στην επόμενη συνάντηση με τους 
μαθητές και τις μαθήτριες, την επόμενη δηλαδή διδακτική ώρα, πραγματοποιείται 
συζήτηση των σημαντικών σημείων και των πιθανών εμποδίων που συνάντησαν οι μαθητές 
και οι μαθήτριες και μελέτη της εργασίας που είχαν για το σπίτι. Στη συνέχεια 
επαναλαμβάνεται η διαδικασία που περιγράφηκε για την προσέγγιση νέας γνώσης. 

Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η αλληλεπίδραση με τους μαθητές, καθώς επίσης και η 
αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών. Οι μαθητές εργάζονται είτε ατομικά είτε σε ομάδες 
(δύο ή τεσσάρων ατόμων). Οι μαθητές όταν εργάζονται ατομικά δουλεύουν το υλικό των 
φύλλων εργασίας και συμμετέχουν στο πλαίσιο της ολομέλειας. Από την άλλη όταν 
εργάζονται σε ομάδες καλούνται να αντιμετωπίσουν μια προβληματική κατάσταση που 
στοχεύει στην προαγωγή της γνώσης, στην ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της 
ομάδας, στην ανάπτυξη της αναπαράστασης του προβλήματος ερμηνεύοντας με 
περισσότερους τρόπους τα δεδομένα και αντιμετωπίζοντας με πολλαπλές στρατηγικές τα 
προβλήματα. Στη συνέχεια τα μέλη της ομάδας παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους στην 
ολομέλεια και επιχειρηματολογούν πάνω σε ό,τι θεωρούν απαραίτητο. Ανεξάρτητα από το 
πλαίσιο εργασίας των μαθητών (αν δηλαδή δουλεύουν σε ομάδες ή ατομικά), ο 
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εκπαιδευτικός μεσολαβεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρήσει την αλληλεπίδραση των 
μαθητών και μαθητριών και την προσήλωσή τους στους στόχους του μαθήματος. 
 
4. Αποτελέσματα 
Η «Περιοδική e-Έκδοση για τα Μαθηματικά Γυμνασίου» έχει χαρακτηριστικά που ευνοούν 
ένα διαφοροποιημένο πλαίσιο λειτουργίας της μαθηματικής τάξης, ένα διαφορετικό ρόλο 
για τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τις μαθήτριες και τους κηδεμόνες των 
τελευταίων. Πιο συγκεκριμένα, ενισχύεται ένα πλαίσιο μαθητοκεντρικής λειτουργίας της 
τάξης, αφού ο εκπαιδευτικός κινούμενος μέσα στην τάξη παρακολουθεί και υποστηρίζει 
τους μαθητές και τις μαθήτριες οι οποίοι/ες εργάζονται περισσότερο (ατομικά ή 
συνεργατικά), πειραματίζονται, αναπτύσσουν εικασίες και εντέλει τις τεκμηριώνουν με 
μαθηματική επιχειρηματολογία παρουσιάζοντας τα αποτελέσματά τους στην ολομέλεια. 

Συνολικά, παρατηρήθηκε η ενεργός μάθηση και μία αυτόνομη πορεία των μαθητών 
όπου για παράδειγμα –απρόσμενα για εμάς– κατά τη διάρκεια του μαθήματος κάποιοι 
μαθητές δουλεύουν επόμενα ερωτήματα του φύλλου εργασίας συνεργαζόμενοι με τον 
διπλανό τους ή μεταφορτώνουν και χρησιμοποιούν το λογισμικό GeoGebra για να 
εργαστούν με τα ψηφιακά δομήματα στο σπίτι. 

Ενδιαφέρον επίσης είχε ότι πριν τις ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις, ορισμένοι μαθητές και 
ορισμένες μαθήτριες εκτύπωσαν εκ νέου τα φύλλα εργασίας, εργάστηκαν σε αυτά, 
σύγκριναν τα συμπεράσματά τους με αυτά που είχαν καταγράψει στην τάξη, με συνέπεια 
να αναπτύξουν έναν δικό τους τρόπο επανάληψης, ο οποίος υιοθετήθηκε και από τους 
δημιουργούς του υλικού και προτάθηκε στους μαθητές. Το πρώτο σχολικό έτος εφαρμογής 
της πρακτικής (2012-2013) πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα σε 220 από τους 234 
μαθητές με σκοπό να μελετηθούν οι απόψεις τους για την πρακτική. Σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα, φάνηκε ότι το 56% των μαθητών θεώρησε ότι έχει αποκομίσει πρόσθετα 
μαθησιακά οφέλη από τον τρόπο λειτουργίας της μαθηματικής τάξης. Επίσης, σε ποσοστό 
55% δήλωσαν ότι η πρακτική τούς βοήθησε στη διερεύνηση μαθηματικών ιδεών και στην 
καλύτερη μάθηση των μαθηματικών (ποσοστό 64%). Τέλος, ένας στους δύο μαθητές 
δήλωσε ότι το πλαίσιο λειτουργίας της τάξης αύξησε την διάθεσή του για συνεργασία με 
τους συμμαθητές του (Doukakis et al., 2013; Δουκάκης & Σαράφης, 2014). 

Στο επίπεδο των δημιουργών του υλικού, παρατηρήθηκε ότι μετά την αρχική ανάπτυξη 
και χρήση του υλικού γίνεται συνεχής προσπάθεια εμπλουτισμού και τροποποίησής του, 
ώστε να προσεγγίζει τις προϋποθέσεις και τους στόχους που είχαν τεθεί. Έτσι, ακολουθείται 
μία διαδικασία συνεχούς αναζήτησης και επανακαθορισμού του υλικού. Η παραπάνω 
διαδικασία έχει έναν δυναμικό χαρακτήρα. Κατά την διάρκεια της διδασκαλίας οι 
εκπαιδευτικοί καταγράφουν τα σημεία που απαιτούν επαναδιαμόρφωση και προτείνουν 
έναν τρόπο αλλαγής. Έτσι, όταν χρειαζόταν να διαπραγματευτούν την ίδια μαθηματική 
έννοια σε άλλο τμήμα ή ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς γίνονται οι σχετικές 
τροποποιήσεις. Αυτή η διαδικασία μπορεί να επιτευχθεί εύκολα, αφού από τη μία μεριά το 
υλικό είναι σε απτή και ψηφιακή μορφή αντί να βρίσκεται μόνο στο νου των δημιουργών 
και από την άλλη είναι προσδιορισμένη η πορεία υλοποίησης του μαθήματος αντί αυτή να 
φαίνεται μόνο στις σημειώσεις που πιθανώς να κρατούν οι μαθητές. Επιπλέον, υπάρχει μία 
αίσθηση ότι η πρακτική «αγκαλιάστηκε» από τους κηδεμόνες, τόσο λόγω του τρόπου 
οργάνωσης του υλικού, όπου μπορούν να προσδιορίσουν τι έχει συμβεί στη σχολική τάξη 
και τι δουλειά έχουν οι μαθητές για το σπίτι, όσο και λόγω του τρόπου που οι εκπαιδευτικοί 
παρακολουθούν την δουλειά που κάνουν οι μαθητές στο σπίτι. Έτσι, οι δημιουργοί 
λαμβάνουν θετικά σχόλια μέσω των οποίων οι κηδεμόνες ευχαριστούν γι’ αυτό που 
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προσφέρεται στα παιδιά τους. Σχόλια της μορφής: «Ξέρετε το παιδί μου ξεκινά με τα 
μαθηματικά όταν έχει να διαβάσει για την επόμενη ημέρα», «Δείχνετε μεγάλη αγάπη και 
υποστήριξη στα παιδιά μας», «Μας βοηθάει πολύ το ότι έχετε καταγράψει εκ των προτέρων 
τι πρέπει να κάνει στο σπίτι και τι πρέπει να έχει μαζί του την επόμενη ημέρα», αποτελούν 
ποιοτικά στοιχεία που προσφέρουν αυτή την «άτυπη» ικανοποίηση που λαμβάνει ο 
εκπαιδευτικός από την δουλειά του. 

Μετά την υλοποίηση της πρακτικής για δύο σχολικά έτη, τα φύλλα εργασίας μαζί με τα 
ενσωματωμένα ψηφιακά δομήματα αναρτήθηκαν με άδεια Creative Commons (Αναφορά 
Δημιουργού-Παρόμοια Διανομή 4.0) σε μορφή ψηφιακών τευχών στο 
https://mathsgymnasio.wordpress.com/, ώστε αυτά να είναι διαθέσιμα και ανοιχτά σε όλη 
την εκπαιδευτική κοινότητα. Τα τεύχη δημοσιεύτηκαν κάτω από τον τίτλο «Περιοδική 
Έκδοση για τα Μαθηματικά Γυμνασίου», ενώ σήμερα το ηλεκτρονικό περιοδικό έχει τον 
τίτλο «Περιοδική e-Έκδοση για τα Μαθηματικά Γυμνασίου». (Εικόνα 5). 

 

 
Εικόνα 5. https://mathsgymnasio.wordpress.com/. 

 
Επιπλέον, τα μικροπειράματα που έχουν ενταχθεί στα φύλλα εργασίας διατίθενται από 

το δικτυακό κανάλι: https://www.geogebratube.org/, όπου βρίσκονται διαθέσιμα και 
ανοικτά για την εκπαιδευτική κοινότητα. Τα μικροπειράματα: α) μπορούν να δουλευτούν 
μέσα στην τάξη με την υποστήριξη διαδραστικού πίνακα ή προβολέα ψηφιακού υλικού ή 
φορητών υπολογιστών ή tablets και β) μπορούν να τα δουλέψουν οι μαθητές και οι 
μαθήτριες στο σχολικό εργαστήριο πληροφορικής και εφαρμογών Η/Υ ή στο σπίτι τους. Με 
τη μορφή που έχει λάβει το δικτυακό κανάλι, τα μικροπειράματα μπορούν να δουλευτούν 
απευθείας, χωρίς την εγκατάσταση του GeoGebra. 
 

https://www.geogebratube.org/
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Εικόνα 6. Τα μικροπειράματα στο https://tube.geogebra.org/mathsgymnasio. 

 

 
Εικόνα 7. Παράδειγμα μικροπειράματος. 

 
Η δημοσίευση των τευχών της Α΄ γυμνασίου ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2014 και 

ολοκληρώθηκε με το πέμπτο τεύχος τον Απρίλιο του 2015. Ακολούθησε, η δημοσίευση των 
τευχών της Β΄ γυμνασίου η οποία ολοκληρώθηκε με το όγδοο τεύχος τον Μάρτιο του 2016. 
Η ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας «Αίσωπος» παρείχε την ευκαιρία περαιτέρω 
εμπλουτισμού του υλικού με εκπαιδευτικά σενάρια που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του 
σχετικού έργου. 

Από τα στατιστικά του δικτυακού τόπου φαίνεται ότι υπάρχει ικανοποιητική 
ανταπόκριση από την εκπαιδευτική κοινότητα. Το ιστολόγιο στο οποίο είναι δημοσιευμένα 
τα τεύχη, έλαβε πάνω από 20000 επισκέψεις κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2014-
2015 και κάθε τεύχος ξεπέρασε τις 3000 μεταφορτώσεις. Το σχολικό έτος 2015-2016 οι 
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επισκέψεις ακολουθούν την ίδια πορεία. Το ιστολόγιο δεν περιλαμβάνει άλλες 
δημοσιεύσεις πλην των 8 τευχών του περιοδικού, με συνέπεια οι επισκέπτες να συνδέονται 
στον δικτυακό τόπο αποκλειστικά για την παρακολούθηση του περιοδικού. Ορισμένοι 
επισκέπτες έχουν εγγραφεί και ως μέλη στο ιστολόγιο, ενώ εκατοντάδες άλλοι 
ενημερώνονται μέσω email. Το ιστολόγιο παρουσιάστηκε από διάφορους ιστότοπους και 
χώρους συζητήσεων εκπαιδευτικών. Η «Περιοδική e-Έκδοση για τα Μαθηματικά 
Γυμνασίου» έχει λάβει ένα πλήθος παρατηρήσεων, σχολίων και προτάσεων από πολλούς 
εκπαιδευτικούς όπως: «Με μεγάλη χαρά θα δουλέψω το τεύχος σας στην τάξη», «Σας 
ευχαριστώ. Θα με βοηθήσει πολύ! Έχετε κάνει άριστη δουλειά», «Με τέτοιο υλικό η χρονιά 
θα είναι σίγουρα καλή», «Θα προσπαθήσω να τα εντάξω στο μάθημά μου», «Χρησιμοποιώ 
το υλικό σας, όσο συχνά μπορώ στην τάξη, αλλά και στο δικό μου παιδί», «Έχω δώσει στα 
παιδιά το σύνδεσμο και τους προτρέπω να δουλέψουν το υλικό». 

Η «Περιοδική e-Έκδοση για τα Μαθηματικά Γυμνασίου», μετά από πρόσκληση του 
Υπουργείου Παιδείας και κρίση από ειδικούς, επιλέχθηκε ως μία από τις βέλτιστες 
πρακτικές διδασκαλίας για τη βιωματική μάθηση των θετικών επιστημών στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η πρακτική παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
προγράμματος «March: Making Science Real in Schools», που οργάνωσε το Τμήμα 
Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης το Μάρτιο του 2015 και δημοσιεύτηκε στο κανάλι της 
Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης στο youtube.com (Educational TV Greece). 

Τέλος, η ομάδα πλαισίωσης της πρακτικής: «Περιοδική e-Έκδοση για τα Μαθηματικά 
Γυμνασίου» εμπλουτίστηκε με εκπαιδευτικούς της πράξης, όπου συνεισφέρουν στη 
βελτίωση του υλικού, είτε μέσω της συγγραφής υλικού, είτε μέσω της κριτικής ανάγνωσης 
του υλικού. Η συνεισφορά των συναδέλφων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στο πλαίσιο της 
βελτίωσης του υλικού. 
 
5. Επίλογος 
Παρότι, το υπάρχον σχολικό πλαίσιο, η μειωμένη δυνατότητα αξιοποίησης του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. 
για την διδασκαλία των μαθηματικών και η μεγάλη διδακτέα ύλη προκαλούν εμπόδια σε 
εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις, τα επιπλέον οφέλη που φαίνεται ότι έχουν οι 
μαθητές, οδηγούν στην ανάγκη ένταξης ανάλογων εκπαιδευτικών πρακτικών αξιοποίησης 
ψηφιακού περιεχομένου. 

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρακτική αξιοποίησης ψηφιακού περιεχομένου μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί είτε ως έχει, είτε με τροποποιήσεις που μπορεί να επιφέρει ο χρήστης του 
υλικού. Οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι κηδεμόνες εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να 
μεταφορτώσουν τα φύλλα εργασίας και να τα χρησιμοποιήσουν. Επιπλέον, οι 
εκπαιδευτικοί έχουν την δυνατότητα να τα διαθέσουν στους μαθητές ως έχουν ή μπορούν 
να διαθέσουν μέρος του υλικού. 

Κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας είναι η ευκολία πρόσβασης στο υπάρχον Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. ή η 
ανάπτυξη ενός εργαστηρίου μαθηματικών εφαρμογών. Επίσης, φαίνεται ότι είναι 
σημαντικό να παρέχεται η δυνατότητα ύπαρξης ενός συνεχόμενου διώρου στα μαθηματικά 
του γυμνασίου, ώστε να υλοποιούνται σχετικές μαθηματικές δράσεις. Παρόλα αυτά, η 
εκπαιδευτική πρακτική θα μπορούσε να υλοποιηθεί και με τη χρήση φορητών ψηφιακών 
συσκευών και την τροποποίηση των φύλλων εργασίας ώστε να αποκτήσουν μία δυναμική 
δομή όπου θα αποθηκεύονται τα δεδομένα των μαθητών σε πραγματικό χρόνο και θα 
μπορεί να τα μελετά ο εκπαιδευτικός όταν επιθυμεί. Αυτή η προσπάθεια μπορεί να 
γενικευτεί και στα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα. 
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Η ανάπτυξη ηλεκτρονικής κοινότητας εκπαιδευτικών η οποία μέσω της αλληλεπίδρασης, 
της συνεργασίας, του διαμοιρασμού και της συμμετοχής με δημιουργικό και αυθεντικό 
τρόπο σε ομάδες εργασίας θα αξιολογούσε/ανέπτυσσε υλικό ή ένα «εμπλουτισμένο» 
πρόγραμμα σπουδών που θα αναδείκνυε και θα περιέγραφε τρόπους αξιοποίησης των 
ψηφιακών δομημάτων ώστε να υποστηρίξει περαιτέρω τις ανάγκες των εκπαιδευτικών, 
αλλά και να συνεισφέρει στην βελτίωση της διδασκαλίας και μάθησης προς όφελος των 
μαθητών μπορεί να αποτελέσει ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο επεκτασιμότητας. 
Πιθανώς, οι ομάδες εργασίας θα μπορούσαν να συνεισφέρουν σε ζητήματα όπως αυτά της 
χρήσης των τεχνολογικών εργαλείων, της παιδαγωγικής προσέγγισης και του μαθηματικού 
περιεχομένου του υλικού. Τέτοιες κοινότητες καλούνται –και μπορούν– να συνεισφέρουν 
μέσω του αναστοχασμού, της κριτικής σκέψης και της επαγγελματικής ανάπτυξης/μάθησης 
στη σύνθεση του διαθέσιμου υλικού, δρώντας με χειραφετικό προσανατολισμό και 
αξιοποιώντας την τεχνολογική, παιδαγωγική γνώση περιεχομένου που διαθέτουν οι 
συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί. 
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Περίληψη 
Η παρουσίαση της επιχειρηματολογίας ως διδακτικού αντικειμένου στα προγράμματα σπουδών της 
νεοελληνικής γλώσσας από το παρελθόν μέχρι σήμερα, η διεξοδικότερη αναζήτηση της θέσης της στα 
Δ.Ε.Π.Π.Σ και Α.Π.Σ., η επισήμανση των βημάτων προόδου που έχουν σημειωθεί στην διδασκαλία της, η 
περαιτέρω ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας σχετικά με το θέμα καθώς και η δημιουργία ενός 
νέου πλαισίου ευρύτερου προβληματισμού και διαλόγου σχετικά με την μορφή και τις πρακτικές που μπορεί 
να προσλάβει η διδασκαλία της, στο μέλλον, σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, αποτελούν βασικές 
επιδιώξεις της παρούσας εργασίας. Το θεωρητικό ενδιαφέρον μας στρέφεται γύρω από το διαχρονικό αίτημα 
για διαμόρφωση ενός προοδευτικού μοντέλου ανάπτυξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που θα οδηγεί στην 
αυτοπραγμάτωση των μαθητών μέσα από την καλλιέργεια της δημιουργικότητας, την έκφραση ανεξάρτητων 
απόψεων και την όξυνση της κριτικής σκέψης. Βαθιά πεποίθησή μας είναι ότι η ενασχόληση με την 
επιχειρηματολογία συνδέεται στενά με την επίτευξη των παραπάνω στόχων, στον βαθμό που σχετίζεται όχι 
μόνο με την ανάπτυξη των ανώτερων νοητικών λειτουργιών των μαθητών αλλά και των συνεπακόλουθων 
μορφών κοινωνικής συμπεριφοράς τους (Vygotsky, 1931/1997: 105). 
 
Λέξεις-Κλειδιά: επιχειρηματολογία, αναλυτικά προγράμματα, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, νεοελληνική γλώσσα 
 
1. Εισαγωγή 
To επιχείρημα -ως προϊόν- και η επιχειρηματολογία -ως διαδικασία της ακολουθίας ή 
ανταλλαγής επιχειρημάτων- αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της επικοινωνιακής και 
γνωστικής διεπίδρασης με τον πολιτισμό και το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο κάθε εποχής. 
Ειδικότερα, η επιχειρηματολογία είτε ως η υψηλότερη μορφή αφαιρετικού λόγου σε 
θεωρητικό και ακαδημαϊκό πλαίσιο είτε ως καθημερινή μορφή επικοινωνίας σε ατομικό 
επαγγελματικό, φιλικό, κοινωνικό επίπεδο διασφαλίζει, με αναγκαία ‘εξάρτυση’ την 
ορθολογικότητα, την επίτευξη ποικίλων στόχων, όπως την δημιουργία νέας γνώσης, την 
επίτευξη πειθούς ή την διευκρίνιση θέσεων είτε προσλαμβάνοντας την γραπτή μορφή ενός 
δοκιμίου ή μιας ερευνητικής εργασίας είτε μια μορφή προφορικότητας στο πλαίσιο μιας 
συζήτησης, ενός διαλόγου, μιας αντιλογίας. Παρόλα αυτά, για πολλά χρόνια η διδασκαλία 
της επιχειρηματολογίας, εξαιτίας του σύνθετου και πολύμορφου χαρακτήρα της, είχε 
παραμεληθεί ή γινόταν πλημμελώς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ωστόσο, τα 
τελευταία χρόνια παρατηρείται σε διεθνές επίπεδο ένα διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον, 
το οποίο αφορά -ανάμεσα σε άλλα- στη θέση της στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών 
όλων των βαθμίδων και στις διδακτικές μεθόδους που θα καταστήσουν 
αποτελεσματικότερη την διδασκαλία της.  

Για όλους τους παραπάνω λόγους, στο πλαίσιο της γενικότερης ενασχόλησής μας με την 
διδακτική της επιχειρηματολογίας, το ερευνητικό ενδιαφέρον μας στρέφεται αυτήν τη 
φορά στην αναζήτηση της θέσης που επέχει στα σύγχρονα ελληνικά αναλυτικά 
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προγράμματα σπουδών (βλ. και Εγγλέζου, 2014: 117-123) που σχετίζονται με την 
διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας. Μια αντίστοιχη ενέργεια κρίνεται σημαντική, καθώς 
τα προγράμματα σπουδών αποτελούν το «υποχρεωτικό πλαίσιο αναφοράς κάθε 
εκπαιδευτικού έργου», την «πυξίδα προσανατολισμού της καθημερινής διδακτικής πράξης» 
(Βέικου κ.ά., 2008: 90) αλλά και τον δείκτη της συνεπακόλουθης αποτελεσματικότητάς της. 
 
2. H επιχειρηματολογία στα αναλυτικά προγράμματα του ‘χθες’ 
Πριν στραφούμε στη μελέτη του Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών του 2003 
(Φ.Ε.Κ. 303/13-03-2003) και της αλλαγής που συνεπάγεται σχετικά με την διδασκαλία της 
επιχειρηματολογίας στην πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θα 
ανατρέξουμε σε προγενέστερα προγράμματα σπουδών του γνωστικού αντικειμένου της 
νεοελληνικής γλώσσας και θα επιδιώξουμε να αναδείξουμε την θέση που επείχε σε αυτά. 
Αρχικά, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση παρατηρείται η απουσία οποιασδήποτε αναφοράς 
στην επιχειρηματολογία στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των Α΄ και Β΄ τάξεων του 
Δημοτικού Σχολείου(Π.Δ. 583, Φ.Ε.Κ. 107, τχ. Α΄, 31-08-1982).Στο Αναλυτικό και Ωρολόγιο 
Πρόγραμμα της Νεοελληνικής Γλώσσας των Γ΄ και Δ΄ τάξεων (Φ.Ε.Κ. 168, τχ. Α΄, 18-11-1983) 
όσο και στο Αναλυτικό Πρόγραμμα της Νεοελληνικής Γλώσσας των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων (Φ.Ε.Κ. 
185, τχ. Α΄, 26-11-1984)η επιχειρηματολογία συσχετίζεται μόνο με την προφορική 
επικοινωνία. Παρατηρούμε μόνο δύο σύντομους και γενικά διατυπωμένους στόχους 
αναφορικά με την διεξαγωγή συζητήσεων: α) οι μαθητές «να διαλέγονται με επιχειρήματα 
και εποικοδομητική διάθεση…» (σ. 2516 για τις Γ΄ και Δ΄ Τάξεις και σ. 2196 για τις Ε΄ και ΣΤ΄ 
τάξεις) και να δίνουν «αιτιολογημένη επιχειρηματολογία» (σ. 2195 για τις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις). 
Όπως γίνεται αντιληπτό, οι παραπάνω στόχοι αντανακλούν το παραδοσιακό πρόγραμμα 
σπουδών μέσα στο οποίο εντάσσονταν. Αν δεχτούμε την άποψη ότι το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα δεν αντανακλά μόνο την φύση της γνώσης αλλά «και την διαδικασία 
απόκτησής της» (Bruner, 1966: 72),κατανοούμε ότι η επικρατούσα αοριστία και συντομία 
αναφοράς στους προαναφερθέντες στόχους αποδυνάμωνε την πιθανότητα εφαρμογής και 
επίτευξης των παραπάνω στόχων στην διδακτική πράξη.  

Δεκαπέντε χρόνια αργότερα, θεσμοθετείται το Πρόγραμμα Σπουδών της Νεοελληνικής 
γλώσσας στην προ-δημοτική εκπαίδευση - Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό (Φ.Ε.Κ. 93, τχ. Β΄, 
10/2/1999). Εντάσσεται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών της ελληνικής γλώσσας και 
στρέφεται γύρω από τους άξονες της δομητικής προσέγγισης και της εξελικτικής 
οικοδόμησης της γνώσης μέσα από σχέσεις επικοινωνίας. Εδώ, παρότι η επιχειρηματολογία 
αποτελεί επίσημα προτεινόμενο διδακτέο αντικείμενο του γλωσσικού μαθήματος ήδη από 
το νηπιαγωγείο, η διδακτική πράξη απέδειξε ότι δεν κατάφερε να μετασχηματιστεί σε 
διδασκόμενο αντικείμενο (Chevallard, 1991: 39). Ειδικότερα, στο Νηπιαγωγείο 
αναγνωρίζεται σε επίπεδο ομιλίας και ακρόασης η συμβολή της επιχειρηματολογίας στην 
καλλιέργεια της ενεργητικής ακρόασης και της συμμετοχικής διαλογικής συζήτησης, αφού 
μέσω αυτής οι μαθητές μαθαίνουν  «… να εξηγούν επιλογές και προτιμήσεις, απόψεις και 
πράξεις…», «… να αιτιολογούν τις απόψεις τους και να μπορούν να πείθουν τους 
συνομιλητές τους…» (σ. 1524). Αν και η αντίστοιχη στοχοθεσία απουσιάζει από τις Α΄ και Β΄ 
Δημοτικού, παρατηρούμε ότι επανέρχεται στις Γ΄- ΣΤ΄ τάξεις. Οι μαθητές καλούνται να 
επιχειρηματολογήσουν «με ακρίβεια και αυτοπεποίθηση» (σ. 1530) μέσα από την 
συμμετοχή τους σε συζητήσεις, όπου θα μπορούν να πείσουν «τον Χ για το α΄» και να 
επιχειρηματολογήσουν «υπέρ ή κατά του α΄ στον Χ» (σ. 1531). Παρά την επιμονή των 
προγραμμάτων στο επικοινωνιακό αποτέλεσμα της πειθούς, δεν δίνονται ενδεικτικές 
διδακτικές δραστηριότητες ή προτεινόμενες θεματικές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν 
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στην υλοποίηση των παραπάνω στόχων. Επιπλέον, σε επίπεδο γραπτού λόγου για τις τάξεις 
Γ΄-ΣΤ΄, δεν περιλαμβάνεται η κατηγορία των επιχειρηματολογικών κειμένων ανάμεσα στα 
ενδεικτικά κείμενα ανάγνωσης, ενώ, αντίστοιχα, στο επίπεδοπαραγωγής γραπτού λόγου για 
τις ίδιες τάξεις τίθεται ως γενικός στόχος «η διατύπωση επιχειρηματολογίας για δεδομένο 
θέμα» χωρίς να δίνονται περαιτέρω διευκρινιστικές επεξηγήσεις για την επίτευξη αυτού 
του στόχου και χωρίς τα διδακτικά εγχειρίδια που ίσχυσαν από το 1981 έως το 2005-2006 
να συντείνουν προς αυτήν την κατεύθυνση, αναδεικνύοντας την απόσταση που, συχνά, 
παρατηρείται ανάμεσα στις προθέσεις των προγραμμάτων σπουδών και την εκπαιδευτική 
πράξη (Stenhouse, 2003). 

Aντίστοιχο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη των προγραμμάτων σπουδών του 
Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά με την θέση της επιχειρηματολογίας. Σημείο αφετηρίας της 
μελέτης μας είναι το έτος 1976, χρονιά που σηματοδοτεί αλλαγές στην διδασκαλία του 
γλωσσικού μαθήματος λόγω της καθιέρωσης της Δημοτικής. Ήδη, τόσο στο πρόγραμμα 
Περί Ωρολογίων Προγραμμάτων του Ημερησίου Γυμνασίου και Αναλυτικών Προγραμμάτων 
των Α΄και Β΄τάξεων αυτού (Φ.Ε.Κ. 270, τχ. Α΄, 20-09-1977) όσο και στο Περί του Ωρολογίου 
και Αναλυτικού Προγράμματος της Γ΄ τάξεως Ημερησίου Λυκείου Γενικής Κατευθύνσεως 
(Φ.Ε.Κ. 240, τχ. Α΄, 23-10-1979) δεν γίνεται καμία αναφορά στην επιχειρηματολογία, αφού 
έμφαση δίνεται, αποκλειστικά, στην διδασκαλία κειμένων «ανώτερης λογοτεχνικής αξίας» 
(σ. 2387 του Φ.Ε.Κ. 240). Μόνο στην Τροποποίηση του Ωρολογίου και Αναλυτικού 
Προγράμματος των Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης(Φ.Ε.Κ. 157, τχ. Α΄, 31-12-1982) 
παρατηρούμε ότι οι μαθητές καλούνται -σε σχέση με την διδασκαλία της αρχαιοελληνικής 
γραμματείας- να εκθέσουν «τα επιχειρήματα που υπάρχουν στον λόγο» Υπέρ Αδυνάτου του 
Λυσία (σ. 1341).Αποσιώπηση της έννοιας της επιχειρηματολογίας παρατηρείται στα 
Ωρολόγια και Αναλυτικά Προγράμματα Γυμνασίων (Φ.Ε.Κ. 158, τχ. Α΄, 19-09-1985) και στα 
Ωρολόγια και Αναλυτικά Προγράμματα Λυκείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (Φ.Ε.Κ. 170, τχ. 
Α΄, 8-10-1985) παρότι σε επίπεδο γραφής εκθέσεων γίνεται σαφής αναφορά στην άσκηση 
των μαθητών «στον δοκιμιακό λόγο με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις» (βλ. Τροποποίηση και 
Συμπλήρωση του Αναλυτικού Προγράμματος των Σχολείων της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, 
Φ.Ε.Κ. 59, τχ. Α΄, 29-03-1985) και στην ανάγκη διδασκαλίας απλών δοκιμίων στην Γ΄ 
Γυμνασίου (Τροποποίηση και Συμπλήρωση Ωρολογίων και Αναλυτικών Προγραμμάτων 
Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Φ.Ε.Κ. 8, τχ. Α΄, 16-01-1988). 

Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η στροφή στην σταδιακή εξοικείωση των μαθητών 
Γυμνασίου και Λυκείου με τον κριτικό/αποφαντικό λόγο66, την αναφορική λειτουργία67 της 
γλώσσας και την διαφοροποίηση των τρόπων με τους οποίους εκδηλώνεται η γλώσσα, 
σηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Σπουδών Γλωσσικής Διδασκαλίας στο Γυμνάσιο και στο 
Λύκειο (Φ.Ε.Κ. 561, τχ. Β΄, 06-05-1999). Η εισαγωγή στον αποφαντικό/κριτικό τρόπο -και 
κατ’ επέκταση στις κοινωνικές συνθήκες που τον γεννούν- γίνεται βαθμιαία, κυρίως, κατά 
την Γ΄ Γυμνασίου (σ. 7246, σ. 7251), ενώ, αντίστοιχα, μόνο στην Γ΄ Λυκείου το διδακτικό 
ενδιαφέρον «εστιάζεται στον αποφαντικό τρόπο και στις μείξεις του με τους άλλους δύο 
τρόπους», αφού τα δύο προηγούμενα χρόνια του Λυκείου η διδασκαλία συνεχίζει να 
επιδεικνύει περισσότερη προσοχή στον περιγραφικό και τον αφηγηματικό τρόπο ή/και τις 
μείξεις του με τον αποφαντικό. Εξαιτίας του προσανατολισμού του συγκεκριμένου 
προγράμματος σπουδών, αφενός, στην ισότιμη καλλιέργεια προφορικού και γραπτού 

                                                           
66 Με τον όρο κριτικός/αποφαντικός λόγος γίνεται αναφορά στην παραγωγή κειμένων (προφορικών και 
γραπτών) που σχετίζονται με την πειθώ, τη λογική οργάνωσή τους και την αναφορική λειτουργία της γλώσσας.  
67 Η αναφορική λειτουργία αναφέρεται στα πράγματα, στις μεταξύ τους σχέσεις και στην αντίληψη που 
έχουμε γι’ αυτά. (Βλ. ΦΕΚ 561, σ. 7242). 
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λόγου σε μια προσπάθεια υπέρβασης «της παράδοσης γοητείας του γραπτού λόγου» (σ. 
7242) και, αφετέρου, στην επικοινωνιακή μέθοδο, παρατηρούμε ότι η διάρθρωση των 
επιδιωκόμενων στόχων, του θεματικού περιεχομένου και των διδακτικών ενεργειών γίνεται 
σε τέσσερα επίπεδα. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τον κριτικό/αποφαντικό λόγο παρατηρούμε 
τα εξής για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου:  
α) στο επίπεδο της προφορικής κατανόησης(Ακούω και Κατανοώ),ο αποφαντικός/κριτικός 
λόγος-επιχειρηματολογία συσχετίζεται με τον διάλογο. Μέσα σε διαλογικό πλαίσιο, οι 
μαθητές καλούνται να διακρίνουν, να εντοπίζουν και να κατανοούν τα επιχειρήματα των 
ομιλητών, να σχολιάζουν την πειστικότητά τους και να αξιολογούν την ποιότητα και την 
αποτελεσματικότητά τους (σ. 7250). 
β) Στο επίπεδο της προφορικής έκφραση (Μιλώ), επιδιωκόμενος στόχος είναι η συμμετοχή 
των μαθητών σε οργανωμένες και άτυπες ομαδικές συζητήσεις στις οποίες καλούνται να 
συνεισφέρουν με την «ανεύρεση επιχειρημάτων» (σ. 7254), τα οποία θα βοηθούν στην 
έκφραση των απόψεών τους σε οικεία θέματα. Αντίθετα, η παραγωγή επιχειρηματολογίας 
για «απαιτητικά θέματα» (σ. 7255) επιδιώκεται, κυρίως, από την Γ΄ Γυμνασίου και μετά, 
σύμφωνα με σχετική υποσημείωση (σ. 7257). Επίσης, σαφής καθίσταται η επιδίωξη της 
κριτικής αποτίμησης του λόγου των ομιλητών μέσω της αξιολόγησης των επιχειρημάτων 
τους (σ. 7255).  
γ) Στο επίπεδο της ανάγνωσης και κατανόησης γραπτών κειμένων (Διαβάζω και 
Κατανοώ),οι μαθητές καλούνται να έρθουν σε επαφή με επιχειρηματολογικά κείμενα μέσα 
στα οποία θα εντοπίζουν επιχειρήματα και θα αξιολογούν την πειστικότητά τους, αφού 
καλούνται να σχολιάσουν αν η αιτιολόγηση που παρέχουν είναι επαρκής ή θα πρέπει να 
συμπληρωθεί με άλλα μέσα (σ. 7260), ενώ εξοικειώνονται με την οργάνωση μιας 
παραγράφου με αιτιολόγηση για την υποστήριξη μιας άποψης (σ. 7267). 
δ) Τέλος, στο επίπεδο της παραγωγής γραπτού λόγου (Γράφω), αναδεικνύεται η επιδίωξη 
παραγωγής επιχειρηματολογικών κειμένων μέσα από τα οποία οι μαθητές, κριτικά, θα 
αιτιολογούν και θα τεκμηριώνουν τις σκέψεις τους αναφορικά με θέματα αντίστοιχα της 
ηλικίας και των ενδιαφερόντων τους (σσ. 7271-2).Θεωρούμε αμφίβολη την επίτευξη των 
παραπάνω στόχων τόσο σε προφορικό επίπεδο -εξαιτίας της υποβαθμισμένης θέσης που 
κατέχει στην τάξη, εν γένει, η διδασκαλία του προφορικού λόγου έναντι του γραπτού- όσο 
και σε γραπτό επίπεδο στον βαθμό που η αποτελεσματική γραφή των επιχειρημάτων 
προϋποθέτει την διάδραση των μαθητών με ανθρώπους του περιβάλλοντός τους, 
προκειμένου να εσωτερικευθεί και να ανα-εξωτερικευθεί μέσω του γραπτού γλωσσικού 
κώδικα (McCarthey & McMahon, 1992: 18). 

Στο ίδιο πρόγραμμα σπουδών, οι επιδιωκόμενοι στόχοι για το Λύκειο αναφορικά με τον 
κριτικό/αποφαντικό τρόπο σχετίζονται, κυρίως, με την εξοικείωση των μαθητών με τα μέσα 
πειθούς και συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία: 
α) στο επίπεδο προφορικής κατανόησης(Ακούω και Κατανοώ), οι μαθητές καλούνται να 
διακρίνουν και να αξιολογήσουν επιχειρήματα και μέσα πειθούς που εντάσσονται σε πιο 
σύνθετο επικοινωνιακό πλαίσιο (π.χ. τηλεοπτικές εκπομπές), όπου τα επιχειρήματα 
αναμιγνύονται με άλλα είδη προφορικού λόγου (αφηγηματικού ή περιγραφικού) (σσ. 7279-
7280). 
β) Στο επίπεδο της προφορικής έκφραση(Μιλώ), έμφαση δίνεται στην παραγωγή σαφούς 
και πειστικού αποφαντικού λόγου από τους μαθητές είτε στο πλαίσιο αγώνα λόγου (σ. 
7288) είτε κατά την αντιπαράθεση απόψεων με δραματοποίηση (σ. 7289). 
γ) Στο επίπεδο της ανάγνωσης και κατανόησης γραπτών κειμένων (Διαβάζω και 
Κατανοώ), επιδιώκεται μέσα από την ανάγνωση μικτών κειμένων αποφαντικού λόγου με 
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περιγραφικό ή/και αφηγηματικό, οι μαθητές να διακρίνουν αλλά και να αξιολογήσουν το 
λεξιλόγιο και το ύφος των μέσων πειθούς που χρησιμοποιούνται (σσ. 7296-7). 
δ) Τέλος, στο επίπεδο της παραγωγής γραπτού λόγου (Γράφω), αναφέρεται με συντομία η 
επιδίωξη παραγωγής αποφαντικού λόγου σε διάφορα είδη κειμένων με την χρήση ποικίλων 
μέσων πειθούς (σσ. 7310-11). 

Στο σημείο αυτό, αξίζει, ίσως, να σημειωθεί ότι οι συντάκτες του προγράμματος 
προτείνουν την σύνδεση του γλωσσικού μαθήματος με «τρόπους, μεθόδους, περιεχόμενα» 
άλλων μαθημάτων, χρήσιμων, «στην δόμηση ενός κειμένου γλωσσικής επικοινωνίας» (σ. 
7244). Ανάμεσα σε αυτά υποδεικνύονται ο μαθηματικός λογισμός και η αποδεικτική 
διαδικασία, η επιχειρηματολογία και η πειθώ από την λογική και η αυστηρή διατύπωση και 
οργάνωση του λόγου από τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς. Μέσα από αυτήν την 
παρατήρηση, επισημαίνεται η γενικότερη προδιάθεση της επιχειρηματολογίας προς την 
«ορθολογικότητα» (Αndrews, 2010: 11), η οποία, οφείλει, κατά την γνώμη μας να 
καλλιεργείται μέσα από την διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος σε συνδυασμό, ωστόσο, 
με την τέχνη της ρητορικής, η οποία τοποθετεί την παραγωγή λόγου στο επίκεντρο της 
επικοινωνιακής διαδικασίας με ένα συγκεκριμένο ακροατήριο για την επίτευξη ενός 
ορισμένου σκοπού αλλά και της διαλεκτικής, όπως θα αναπτυχθεί στην συνέχεια της 
παρούσας εργασίας. Επίσης, θα εκφράσουμε τον προβληματισμό μας σχετικά με τον βαθμό 
που το πρόγραμμα αυτό πέτυχε να μετασχηματίσει τις επιδιώξεις του σε σχέση με την 
διδασκαλία της επιχειρηματολογίας για λόγους αντίστοιχους με αυτούς που αναφέρθηκαν 
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο, θα αναγνωρίσουμε ότι από αυτό το χρονικό 
σημείο η επιχειρηματολογία αρχίζει να αποκτά επίσημη θέση στα νεότερα προγράμματα 
σπουδών του γλωσσικού μαθήματος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

 
3. Η επιχειρηματολογία στα προγράμματα σπουδών του ‘σήμερα’ 
Όπως αναφέρθηκε στην αρχή της εργασίας μας, το Διαθεματικό Εναίο Πλαίσιο 
Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) του 
Νηπιαγωγείου και των Δημοτικού-Γυμνασίου (Φ.Ε.Κ. 303/13-03-2003) αποτελούν ένα 
σημείο-τομή στην διδακτική της επιχειρηματολογίας, παρότι η απαρχή της εφαρμογής τους 
μεταφέρεται χρονικά στα έτη 2006-2007, οπότε και αποτυπώνεται από την έκδοση των 
νέων βιβλίων για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο. Εδώ, η επιχειρηματολογία αναδεικνύεται -
ήδη από το Νηπιαγωγείο- σε επίσημο διδακτικό αντικείμενο του γλωσσικού μαθήματος με 
διαθεματική σύνδεση με άλλα γνωστικά αντικείμενα της ίδιας τάξης (π.χ. Φυσικά, 
Μαθηματικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή κ.ά.) αλλά και διαφόρων τάξεων μεταξύ τους, 
ενώ στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση επιδιώκεται η διασφάλιση της οριζόντιας 
διασύνδεσης των Α.Π.Σ. στη διδακτική της.  

Ειδικότερα, παρατηρούμε ότι με απαρχή το Νηπιαγωγείο, η επιχειρηματολογία -
ενταγμένη σε ένα ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών- θεωρείται βασική δεξιότητα 
επικοινωνίας (σ. 3739), που αναπτύσσεται σε ένα πλαίσιο αλληλεπίδρασης, συζήτησης, 
διαλόγου, αντιπαράθεσης μέσα από την διατύπωση συλλογισμών. Σε προφορικό επίπεδο, 
οι μαθητές της προ-δημοτικής βαθμίδας καλούνται «να συμμετέχουν σε συζητήσεις και να 
χρησιμοποιούν στοιχειώδη επιχειρηματολογία», «… ώστε να αιτιολογούν τις απόψεις τους 
και να μπορούν να πείθουν τους συνομιλητές». Επίσης, άρρητα, η επιχειρηματολογία 
προτείνεται ως μεθοδολογική προσέγγιση διδασκαλίας μέσω της διατύπωσης επαγωγικών 
και παραγωγικών συλλογισμών (δηλαδή μορφών επιχειρημάτων) που βοηθούν στην 
καλλιέργεια της κριτικής σκέψης (σ. 3742), ενώ ως έκφανση του κατευθυντικού λόγου 
αποτελεί έναν διακριτό κειμενικό τύπο τον οποίο καλούνται να κατανοήσουν και να 
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‘δαμάσουν’, σταδιακά, οι μαθητές του Δημοτικού τόσο σε προφορικό όσο και σε γραπτό 
επίπεδο. 

Συγκεκριμένα, στις Α΄ και Β΄ τάξεις η επιχειρηματολογία αξιοποιείται ως εργαλείο 
έκφρασης σκέψεων (σ. 3749), ενώ από την Γ΄ τάξη, μέσα από δραστηριότητες σχετικές με 
τη διάκριση των «αντικειμενικών δεδομένων από τη διαφήμιση και την προπαγάνδα», την 
πειθώ του Χ για το α΄, την επιχειρηματολογία υπέρ ή κατά του Χ (σ. 3750) και την άντληση 
πληροφοριών από αυθεντικά κείμενα για την διατύπωση πειστικής επιχειρηματολογίας για 
την υποστήριξη ενός αιτήματος (σ. 3752), επιδιώκεται οι μαθητές να επιχειρηματολογούν 
«με ακρίβεια και αυτοπεποίθηση» (σ. 3750). 

Σε επίπεδο γραπτού λόγου, ο μηχανισμός της ανάγνωσης κειμένων -ήδη από την Γ΄ 
Δημοτικού- προτείνεται ως κύριο εργαλείο κατανόησης του επιχειρηματολογικού 
κειμενικού τύπου. Μέσα από τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των βασικών 
επιχειρημάτων του συγγραφέα των κειμένων επιδιώκεται, δυνητικά, οι μαθητές να 
αναγνωρίζουν τον τρόπο οργάνωσης ενός κειμένου (με αιτιολόγηση, σύγκριση, ορισμό κ.ά.) 
(σ. 3754) και, σταδιακά, να αναπτύξουν «κριτική στάση απέναντι στον λόγο των άλλων» (σ. 
3756), ενώ δεν παραλείπεται η πρόταση για αξιοποίηση λογοτεχνικών κειμένων για 
«διατύπωση επιχειρηματολογίας και αξιολογικών κρίσεων» (σσ. 3761-2). Επιπλέον, η 
επιχειρηματολογία προσφέρεται για την παραγωγή γραπτού λόγου από τους μαθητές ήδη 
από την Γ΄ Δημοτικού, στον βαθμό που επιδιώκεται η σταδιακή εξοικείωση με αυτήν και η 
σύνταξη κειμένων αντίστοιχου τύπου (σ. 3759). Εδώ, κομβική θέση αποκτούν οι 
προτεινόμενες ενδεικτικές δραστηριότητες, που στρέφουν την διδακτική πράξη στην 
«διατύπωση τεκμηριωμένης επιχειρηματολογίας με σαφείς θέσεις και ικανοποιητική 
στήριξη για θέματα που προκαλούν αντιπαραθέσεις» και την «διατύπωση 
επιχειρηματολογίας στο πλαίσιο ενός αιτήματος» (σσ. 3758-9). Στο σημείο αυτό, θα 
τονίσουμε ότι μόνο μέσα από την εφαρμογή αντίστοιχων δραστηριοτήτων μπορούν οι 
μαθητές να κατακτήσουν την ρητά επιδιωκόμενη «πραγματολογική» (3772) στάση απέναντι 
στον επιχειρηματολογικό λόγο, δηλαδή να κατανοήσουν τον ρόλο του στην 
αποτελεσματικότερη επίτευξη πράξεων, όπως το να πείσουν τον συνομιλητή τους «να 
σκέφτεται άρα και να ενεργεί διαφορετικά από πριν» (σ. 3772) αλλά και να διερωτηθούμε 
σχετικά με την ετοιμότητα εκπαιδευτικών και μαθητών για την εφαρμογή αντίστοιχων 
δραστηριοτήτων στην σχολική πράξη. 

Στο ίδιο πρόγραμμα σπουδών η επιχειρηματολογία, ως επικοινωνιακή δεξιότητα, 
διαχέεται σε όλους τους γνωστικούς άξονες του διδακτικού αντικειμένου της νεοελληνικής 
γλώσσας του Γυμνασίου. Ειδικότερα:  
α) στον άξονα «Ακούω και Κατανοώ» επιδιώκεται η αξιολόγηση και ο κριτικός έλεγχος 
πληροφοριών και επιχειρημάτων (σ. 3778). 
β) Στον άξονα «Διαβάζω και Κατανοώ»οι μαθητές καλούνται να εντοπίσουν τα δομικά 
στοιχεία που διαφοροποιούν τον επιχειρηματολογικό κειμενικό τύπο σε σχέση με άλλους. 
γ) Στον άξονα«Γράφω»επιδιώκεται η σύνταξη γραπτών επιχειρηματολογικών κειμένων και 
η γραπτή έκφραση στον δοκιμιακό λόγο.  

Οι παραπάνω στόχοι καλλιεργούνται, σταδιακά, ως ακολούθως: στην Α΄ Γυμνασίου 
δίνεται έμφαση στην οργάνωση της επιχειρηματολογίας ως αποφαντικού/κριτικού τρόπου 
στο πλαίσιο συζητήσεων και γραπτών κειμένων που σχετίζονται με ενδιαφέροντα των 
μαθητών. Οι μαθητές καλούνται να εντοπίσουν και να σχολιάσουν επιχειρήματα άλλων και 
να αναπτύξουν κείμενα στα οποία αιτιολογούν και τεκμηριώνουν τις απόψεις τους με 
επιχειρήματα (σ. 3781). Στην Β΄ Γυμνασίου έμφαση δίνεται στην αξιολόγηση των 
επιχειρημάτων ως προς την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και την πειστικότητά τους 
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στο πλαίσιο μιας συζήτησης. Eπίσης, επιδιώκεται η προφορική και γραπτή διατύπωση 
επιχειρημάτων που θα διέπονται από λογική αλληλουχία και θα είναι λογικά αιτιολογημένα 
(σ. 3788). Τέλος, στην Γ΄ Γυμνασίου οι παραπάνω δεξιότητες διευρύνονται με την χρήση 
αιτιολογικών και άλλων δευτερευουσών προτάσεων, που εξυπηρετούν την ανάπτυξη 
επιχειρημάτων (σ. 3790). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω επιχειρηματολογικές 
δεξιότητες διευρύνονται και σε άλλα μαθήματα, όπως στα Φυσικά, την Χημεία, τα 
Μαθηματικά, ενώ, αντίστοιχα, προτείνεται μέσα από το Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων 
η οργάνωση συζητήσεων φιλοσοφικής επιχειρηματολογίας αναφορικά με θέσεις αρχαίων 
φιλοσόφων, που θα θεμελιώνονται σε τεκμηριωμένα και λογικά επιχειρήματα. 

Στο Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ενιαίου 
Λυκείου(Φ.Ε.Κ. 131, τχ. Β΄, 07-02-2002) η επιχειρηματολογία εντάσσεται και πάλι στο 
πλαίσιο του αποφαντικού/κριτικού λόγου σε όλους τους γνωστικούς άξονες. Εδώ, ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον σε επίπεδο προφορικής έκφρασης παρουσιάζουν οι διδακτικές προτάσεις για 
παραγωγή επιχειρηματολογίας στο πλαίσιο ενός ‘αγώνα λόγου’ ή στο πλαίσιο μιας 
αντιπαράθεσης απόψεων με δραματοποίηση (σ. 1342), στον βαθμό που αναδεικνύουν την 
επικοινωνιακή διάστασή της. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι στο επίπεδο της Ανάγνωσης-
Κατανόησης προσδιορίζονται ποικίλα είδη κειμένων αποφαντικού-κριτικού τρόπου προς 
αναζήτηση επιχειρημάτων και μέσων πειθούς, τα οποία, αντίστοιχα, καλούνται οι μαθητές 
να παραγάγουν σε επίπεδο γραφής (σ. 1342). Στο σημείο αυτό, θα αναφέρουμε ότι οι 
προαναφερθέντες στόχοι ενισχύονται και από τους στόχους που τίθενται -με το ίδιο Π.Σ.- για 
τα Αρχαία Ελληνικά της Β΄ Λυκείου (μόνο για τους μαθητές της θεωρητικής κατεύθυνσης), 
όπου η διδασκαλία του ρητορικού λόγου, «μιας ειδικής μορφής αρχαιοελληνικού λόγου» 
δίνει την ευκαιρία για αναζήτηση πλούσιας επιχειρηματολογίας, λογικών επιχειρημάτων 
και επιδιώκει την καλλιέργεια αξιολόγησης της «βαρύτητας» των παρεχόμενων 
επιχειρημάτων και της «αποτελεσματικότητας της τεκμηρίωσης» (σ. 1338). 

Στα νεότερα προγράμματα σπουδών του Λυκείου, η επιχειρηματολογία καλύπτει και 
τους τέσσερις άξονες γύρω από τους οποίους περιστρέφονται: α) γνώσεις για τον κόσμο, 
αξίες, στάσεις και πεποιθήσεις, β) γραμματισμοί και δεξιότητες, γ) γνώσεις για την γλώσσα 
και δ) διδακτικές πρακτικές. Συγκεκριμένα, στο Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθήματα 
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική 
Λογοτεχνία της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου (Φ.Ε.Κ. 1562 27-06-2011) η επιχειρηματολογία 
προάγει τους παραπάνω στόχους στον βαθμό που εξυπηρετεί τις ανάγκες του λειτουργικού 
και κριτικού γραμματισμού. Για παράδειγμα, οι μαθητές καλούνται να ασκήσουν κριτική 
στον διαφημιστικό λόγο και να εφαρμόσουν πρακτικές, όπως το να δώσουν επιχειρήματα 
υπέρ και κατά μιας άποψης (σ. 21057). Επίσης, προάγει τις γνώσεις για την γλώσσα, εφόσον 
συμβάλλει στην εξοικείωση με τα βασικά χαρακτηριστικά του επιχειρηματολογικού 
κειμενικού τύπου. Οι μαθητές καλούνται να αναγνωρίσουν τα επιχειρήματα που 
επιδιώκουν «να προκαταλάβουν την άποψη του ακροατή/αναγνώστη» αλλά και τον τρόπο 
οργάνωσής τους (σ. 21066), ενώ εξυπηρετεί την έκφραση προσωπικών πεποιθήσεων αλλά 
και την αντιπαράθεσή τους με άλλες απόψεις με στόχο την ικανοποίηση επικοινωνιακών 
αναγκών (σσ. 21052-3). Και πάλι, το πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος «Αρχαία 
Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» της Α΄ και Β΄ τάξης γενικής παιδείας και της Β΄, Γ΄ τάξης 
της ομάδας προσανατολισμού των ανθρωπιστικών σπουδών του γενικού λυκείου (Φ.Ε.Κ. 
156, τχ. Β΄, 22-01-2015) κάνει ένα βήμα παραπέρα σε σχέση με την διδασκαλία της 
επιχειρηματολογίας ανοίγοντας νέες προοπτικές. Συγκεκριμένα, συσχετίζει την διδασκαλία 
του ρητορικού λόγου Υπέρ του Αδυνάτου του Λυσία, στην Β΄ Λυκείου, με την εξεύρεση 
επιχειρημάτων και τονίζει την δυνατότητα που δίνεται στους μαθητές «για συμμετοχή σε 
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ρητορικά αγωνίσματα, όπως ο αυθόρμητος, ο προσχεδιασμένος, ο προφορικός, ο 
προτρεπτικός λόγος, το παιχνίδι ρόλων, οι δισσοί λόγοι» (σ. 1816)που προετοιμάζουν τους 
μαθητές για τον ρόλο που θα κληθούν να αναλάβουν στη ζωή τους ως πολίτες. 

Κοντολογίς, παρατηρούμε μιαν επέκταση στον τρόπο πρόσληψης και αποτύπωσης των 
στόχων αναφορικά με την διδασκαλία της επιχειρηματολογίας τόσο στην πρωτοβάθμια όσο 
και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως τουλάχιστον αποτυπώνεται στα νεότερα 
επίσημα προγράμματα σπουδών που έχουν παραδοθεί στους εκπαιδευτικούς προς 
υλοποίηση. Το ζητούμενο παραμένει πώς θα επιτευχθεί η σύγκλιση ανάμεσα στην επίσημη 
αναπαράσταση της θέσης που θεσμοθετημένα καταλαμβάνει, πλέον, η επιχειρηματολογία 
ως διδακτικό αντικείμενο του γλωσσικού μαθήματος και στην αντιληπτή από τους 
εκπαιδευτικούς αναπαράστασή της, τη βιωνόμενη αναπαράστασή της από τους μαθητές 
στην τάξη και, τέλος, στην εφαρμοζόμενη διδακτική πράξη (Goodladetal., 1979).Επίσης, από 
την αναφορά όλων των προαναφερθέντων επιδιωκόμενων στόχων, αντιλαμβανόμαστε ότι 
η επιχειρηματολογία προβάλλεται, κυρίως, ως εργαλείο όξυνσης της κριτικής σκέψης, αν 
δεχτούμε ότι «κριτική σκέψη είναι η ικανότητα ενός ατόμου να παρουσιάζει ορθά -από 
συλλογιστική άποψη- επιχειρήματα και να αξιολογεί σωστά τα επιχειρήματα των άλλων» 
(Facione, 1986: 222). Ωστόσο, θα ισχυριστούμε ότι αυτό από μόνο του δεν αρκεί, αν 
εκπαιδευτικοί και μαθητές δεν κατέχουν τα εργαλεία μέσω των οποίων θα αναλύουν και θα 
κατανοούν την θέση ενός επιχειρήματος και τους λόγους που το στηρίζουν, αν δεν 
υφίσταται ο επαρκής «πληροφορητικός γραμματισμός» (informationliteracy) σε σχέση με 
το εξεταζόμενο θέμα, ώστε να υφίσταται ουσιαστική αντιπαράθεση απόψεων και κριτική 
αποτίμηση των υποστηριζόμενων θέσεων και αν, τέλος, δεν καταστούν σαφή τα κριτήρια 
και οι διαδικασίες μέσω των οποίων θα αξιολογούνται τα επιχειρήματα (Ηatcher, 2013: 5-
8).  
 
4. Η επιχειρηματολογία στα αναλυτικά προγράμματα του ‘αύριο’. Προοπτικές και 
προτάσεις. 
Ποια θα είναι η μορφή των αναλυτικών προγραμμάτων ενός μη προβλέψιμου ‘αύριο’; Ποια 
αξιόλογη γνώση θα ενσωματώνουν; Ποια θα είναι η θέση της επιχειρηματολογίας μέσα σε 
αυτά; Στα καίρια αυτά ερωτήματα θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε, αδρομερώς, στην 
τελευταία ενότητα της παρούσας εργασίας. Θα αναπτύξουμε την συλλογιστική μας 
ξεκινώντας από την αποδοχή της μετα-μοντέρνας πρότασης για δημιουργία προγραμμάτων 
σπουδών που ‘σπάνε’ την παραδοσιακή αναπαραγωγή και μετάδοση της γνώσης μέσα σε 
κλειστά συστήματα και αντιτάσσoυν την δημιουργία νέας γνώσης και τον μετασχηματισμό 
της μάθησης μέσα σε ανοιχτά συστήματα που διέπονται από σύνθετες, σχεσιακές 
διεπιδράσεις. Επομένως, προτείνεται μια διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης που 
επικεντρώνεται στην καλλιέργεια της σκέψης και ενσωματώνει: α) αφθονία (richness) κατά 
την εμβάθυνση του εκάστοτε εξεταζόμενου περιεχομένου, της σημασίας του και των 
παρεχόμενων ερμηνειών, β) διαδραστική ανάκλαση (recursion) με το περιβάλλον, με κάθε 
δρων υποκείμενο, μαθησιακό αντικείμενο που συμμετέχει και συνδιαμορφώνει τη 
μαθησιακή και διδακτική διαδικασία, γ) τη δημιουργία σχέσεων (relations) που επιδρούν 
καθοριστικά στην αντίληψη και στον μετασχηματισμό της γνώσης και δ) αντίσταση (rigor) 
σε καθεστηκυίες απόψεις, συμπεριφορές, γνώσεις μέσα από την συνεχή διαλεκτική και 
κριτική αποτίμησή τους (Doll, 1993). 

Μέσα σε ένα αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών, η κοινωνικο-πολιτισμική πρακτική της 
επιχειρηματολογίας μπορεί να αποκτήσει νευραλγική θέση λόγω της ιδιοσυστασίας της, 
αφού η ολική πρόσληψή της, προϋποθέτει την λογική, διαλεκτική και ρητορική προσέγγισή 
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της με ισότιμους όρους (Βlair, 2011: 200). Για τον λόγο αυτό, ο Andrews (2010: 11) την 
τοποθετεί στο επίκεντρο ενός σχηματικού μοντέλου, παρομοιάζοντάς την με ένα πρίσμα 
μέσα από το οποίο ανθρώπινες διεπιδράσεις μπορούν να παρατηρηθούν και να 
κατανοηθούν, ενώ την παρουσιάζει να διασυνδέει, αμφίδρομα, μέσα από μια διαλεκτική 
σχέση, την ορθολογικότητα και την σκέψη με ποικίλες εκφάνσεις της επικοινωνίας, όπως 
την ομιλία, την γραφή, τα μαθηματικά, στατικές και κινούμενες εικόνες κ.ά.  

Οι παραπάνω διαπιστώσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για την διδασκαλία της 
επιχειρηματολογίας και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό των 
προγραμμάτων σπουδών του ‘αύριο’, αφού τροφοδοτούν τις γνώσεις μας σχετικά με την 
αποτελεσματική προσέγγισή της, σχετίζονται με την επέκταση και εμβάθυνση των στόχων 
που τίθενται κατά την διδασκαλία της αλλά και των δραστηριοτήτων μέσω των οποίων θα 
επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Συγκεκριμένα, η λογική προσέγγιση της επιχειρηματολογίας 
προϋποθέτει την επαρκή εξοικείωση με την χρήση λόγων που διασφαλίζουν την 
εγκυρότητα μιας θέσης και των κριτηρίων αξιολόγησής τους με στόχο την ενεργοποίηση των 
ανώτερων συλλογιστικών και κριτικών δεξιοτήτων των ατόμων. Η διαλεκτική προσέγγιση 
τονίζει τον διεπιδραστικό χαρακτήρα της, όπως απαντά κατά την αντιπαράθεση απόψεων, 
ιδεών μεταξύ διαφορετικών υποκειμένων με στόχο την εύρεση της αληθινής ή 
αληθοφανέστερης πρότασης και σχετίζεται με την διαπραγμάτευση σε ποικίλες περιστάσεις 
ζωής και την εύρεση λύσης σε προβλήματα ανοιχτού τύπου. Τέλος, η ρητορική προσέγγιση 
της επιχειρηματολογίας σχετίζεται με την επικοινωνιακή της διάσταση, αναδεικνύει τον 
ρόλο της ως βασικού εργαλείου αλλαγής στάσεων και συμπεριφορών, τονίζει την έννοια 
του ακροατηρίου, της επικοινωνιακής περίστασης, του στόχου που επιδιώκεται κάθε φορά 
να επιτευχθεί και του τρόπου με τον οποίο θα επιτευχθεί, ενώ, ταυτόχρονα, προωθεί τον 
γλωσσικό γραμματισμό στον βαθμό που όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσω της 
αποτελεσματικής χρήσης της γλώσσας, του ‘ομιλείν και γράφειν καλώς’. 

Φτάνοντας προς το τέλος της παρούσας εργασίας θα προτείναμε να ληφθεί σοβαρά 
υπόψη στον σχεδιασμό των μελλοντικών προγραμμάτων σπουδών η διδασκαλία της 
επιχειρηματολογίας ως δεξιότητας ζωής (lifeskill) ή γενικής δεξιότητας (genericskill). Ο 
παραπάνω χαρακτηρισμός της επιχειρηματολογίας συνεπάγεται: α)την ευρεία εφαρμογή 
της σε ποικίλα μαθησιακά περιβάλλοντα ή/και γνωστικά αντικείμενα, β) την διαχρονική 
αναγκαιότητά της για την επαγγελματική εξέλιξη των ατόμων, γ) την άρρηκτη σχέση της με 
την δια βίου μάθηση και δ) και τον καθοριστικό ρόλο της στην ενίσχυση της ταυτότητας του 
ενεργού πολίτη μιας κοινωνίας.  
 
Συμπεράσματα 
Συμπερασματικά, θα υποστηρίξουμε ότι η μεταφορά όλων των παραπάνω απόψεων στην 
διδακτική πράξη απαιτεί μια συνολικότερη αναδιάρθρωση των προγραμμάτων σπουδών με 
στόχο την διασφάλιση της συστηματικότητας στην διδασκαλία της επιχειρηματολογίας 
ακόμα και ως διακριτού διδακτικού αντικειμένου (Εγγλέζου, 2016). Κάτι τέτοιο προϋποθέτει 
τον εμπλουτισμό των προγραμμάτων και της προτεινόμενης διδακτέας ύλης με στοιχεία, 
επιχειρηματολογικά μοντέλα, γνώσεις και δραστηριότητες που προέρχονται και 
τροφοδοτούνται θεωρητικά από την επιχειρηματολογική θεωρία με στόχο την σχετική 
κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που καλούνται να την διδάξουν. Επίσης, η 
συστηματική διδασκαλία της επιχειρηματολογίας στο πλαίσιο του γλωσσικού μαθήματος 
προϋποθέτει μια σύγχρονη θεώρηση και εφαρμογή της ρητορικής τέχνης, ως τέχνης του 
λόγου στην σχολική πράξη (Λουτριανάκη, 2008) και την ανατροπή συνήθων 
εφαρμοζόμενων πρακτικών που συνάδουν με παρωχημένες διαδικασίες μάθησης και 
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διδασκαλίας. Οι δασκαλοκεντρικές τάξεις θα πρέπει να μετασχηματιστούν σε ‘αγορά’ 
ελεύθερης έκφρασης ιδεών, απόψεων, διαλογικών αντιπαραθέσεων, ποικίλων ερμηνειών 
και αιτιολογήσεων, σε χώρους κατανόησης και αποδοχής του διαφορετικού, του νέου, του 
απρόσμενου, σε δημιουργικά εργαστήρια λόγου. Ο μετασχηματισμός αυτός προϋποθέτει 
την ποιοτική διαφοροποίηση των σχέσεων που οφείλουν να αναπτυχθούν ανάμεσα σε 
δάσκαλο και μαθητή, ανάμεσα στον δάσκαλο και τα κείμενα, ανάμεσα στους μαθητές και 
τα κείμενα, ανάμεσα στις σχέσεις των μαθητών, τη σχέση των διδακτικών αντικειμένων 
μεταξύ τους, τη σχέση του σχολείου με την πραγματική ζωή και τις απαιτήσεις της.  
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Περίληψη 
Στην ανακοίνωσή μας αναφερόμαστε στην εργασία της Σοφίας Γεδεών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και 
ιδιαίτερα στη μετεκπαίδευση των δασκάλων, κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου. Παρουσιάζουμε, το 
αναλυτικό πρόγραμμα της μετεκπαίδευσης και, σε αδρές γραμμές, το περιεχόμενο και τους στόχους του 
μαθήματος που δίδαξε η Γεδεών στην μετεκπαίδευση, «Παιδομετρία και Παιδαγωγική Στατιστική», όπως η 
ίδια τους παρουσιάζει. Επιδιώκουμε να εντάξουμε τη διδασκαλία της στην γενικότερη προσπάθεια που 
κατέβαλλε την εποχή αυτή η έδρα Παιδαγωγικής στο Αθήνησι για να θεμελιώσει την Παιδαγωγική στον 
ακαδημαϊκό χώρο, ως επιστήμη αυτόνομη και ισότιμη με τις άλλες, που θα στηριζόταν στα πορίσματα 
εκτεταμένων εμπειρικών ερευνών. Παρουσιάζουμε τη συμβολή των μετεκπαιδευόμενων δημοδιδασκάλων 
στην προσπάθεια αυτή.  
 
Λέξεις-κλειδιά: πειραματική παιδαγωγική, Γεδεών, παιδομετρία, μετεκπαίδευση. 

  
Στην παρούσα ανακοίνωση θα αναφερθούμε στην εργασία της Σοφίας Γεδεών στο 
Πανεπιστήμιο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου και ιδιαίτερα στη 
μετεκπαίδευση των δημοδιδασκάλων, εργασία η οποία συνέβαλλε στην ανάπτυξη της 
Πειραματικής Παιδαγωγικής στην Ελλάδα. 

Στις αρχές του 1931 το Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών εκδίδει τον δεύτερο τόμο με τα πορίσματα των ερευνών του. Πρόκειται για τα 
αποτελέσματα εκτεταμένων πειραματικών μετρήσεων που διεξήχθησαν σε αυτό, κατά τα 
τελευταία έτη της δεκαετίας του ’30. Στον τόμο περιλαμβάνονται πορίσματα για τη 
σωματική ανάπτυξη παιδιών και εφήβων, τα οποία εξήχθησαν από 41.170 μετρήσεις σε 
4.500 παιδιά και εφήβους των Αθηνών. Την έκδοση υπογράφουν ο κάτοχος της έδρας της 
Παιδαγωγικής στο Αθήνησι, κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου, Νικόλαος Εξαρχόπουλος 
και η στενή συνεργάτιδά του Σοφία Γεδεών, επιμελήτρια στο Εργαστήριο και καθηγήτρια 
στην μετεκπαίδευση  των δημοδιδασκάλων την περίοδο αυτή (Γεδεών, 1931). 

Το εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής, η μετεκπαίδευση των δασκάλων και το 
Πειραματικό Σχολείο, αποτέλεσαν τους τρεις θεσμούς που εισήγαγε στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών ο Νικόλαος Εξαρχόπουλος, στην προσπάθεια του να εδραιώσει στην Ελλάδα την 
Παιδαγωγική ως ένα νέο, αυτόνομο  επιστημονικό κλάδο.  

Έχοντας πραγματοποιήσει σπουδές στην Δυτική Ευρώπη σε μία εποχή που οι 
παιδαγωγοί βρίσκονταν σε κατάσταση αναζητήσεων και που εξελισσόταν η γερμανική 
μεταρρυθμιστική κίνηση-ένα κίνημα ανομοιογενές ως προς τις θεωρητικές του παραδοχές 
και πολυποίκιλο ως προς τα ρεύματα που το απάρτιζαν- ο Εξαρχόπουλος επηρεάστηκε  
ιδιαίτερα από εκείνη την τάση που φιλοδοξούσε να αναπτύξει την Παιδαγωγική ως μία 
επιστήμη στηριγμένη στις πειραματικές μεθόδους κατά το πρότυπο των θετικών 
επιστημών. (Κοντομήτρος, 2006)  

mailto:mareva65@gmail.com
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Δέκα σχεδόν χρόνια μετά την αναρρίχησή του στην έδρα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 
πέτυχε, το 1923, την ίδρυση του Εργαστήριου  Πειραματικής Παιδαγωγικής (Ν.2905), του 
οποίου ανέλαβε τη διεύθυνση και έξι χρόνια αργότερα, το 1929, του Πειραματικού  
Σχολείου του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο προσαρτήθηκε στο Ανώτατο καθίδρυμα και 
τέθηκε υπό την εποπτεία του καθηγητή της έδρας της Παιδαγωγικής.(Ν.4376/1929). Σκοπός 
του σχολείου ήταν, εκτός των άλλων, να συμβάλλει στις παιδαγωγικές έρευνες 
εξασφαλίζοντας, για το Εργαστήριο, ένα σταθερό δείγμα μαθητών για παρατηρήσεις και 
μετρήσεις σε βάθος χρόνου. Ένα χρόνο πριν, το 1922, ως Γενικός Γραμματέας του 
Υπουργείου Παιδείας επί κυβερνήσεως Δημητρίου Γούναρη, ο Εξαρχόπουλος εισηγήθηκε 
την ίδρυση του θεσμού της μετεκπαίδευσης των δημοδιδασκάλων στο Πανεπιστήμιο της 
Αθήνας. (2857/1922) 

Το έργο του Εξαρχόπουλου τόσο στο Εργαστήριο, όσο και στη μετεκπαίδευση και στο 
Πειραματικό σχολείο ήταν αλληλένδετο και ενιαίο και σχετίζονταν με το όραμά του για την 
εγκαθίδρυση στην Ελλάδα μιας αυτόνομης επιστημονικής Παιδαγωγικής, που θα 
χρησιμοποιούσε τις εμπειρικές αναλυτικές μεθόδους για να εξετάσει τα περίπλοκα 
παιδαγωγικά ζητήματα, όραμα για το οποίο θα εργαστεί από την αρχή ως το τέλος της 
ακαδημαϊκής του σταδιοδρομίας.  

Η υιοθέτηση εκ μέρους της Παιδαγωγικής των πειραματικών μεθόδων την κατέτασσε, 
σύμφωνα με την άποψή του Εξαρχόπουλου, στις εμπειρικές επιστήμες. Η νέα μέθοδος 
έρευνας εξασφάλιζε στην Παιδαγωγική την αυτονομία και την αυτοτέλεια της από τη 
Φιλοσοφία και την Ψυχολογία, παρά τη διεπιστημονικότητα και το εύρος που 
χαρακτηρίζουν το πεδίο έρευνας της, πεδίο έρευνας και άλλων επιστημών, γιατί όπως 
υποστήριζε υιοθετώντας την άποψη του Meumann, το κύριο γνώρισμα της επιστήμης δεν 
είναι η ενότητα του περιεχομένου της αλλά η ενιαία μέθοδος διερεύνησης των 
προβλημάτων της. Η ενότητα στο εσωτερικό κάθε επιστήμης, τόνιζε, δεν εξασφαλίζεται από 
το ομοιόμορφο του πεδίου έρευνάς της, αλλά από την κοινή μέθοδο έρευνας με την οποία 
παράγει τις γνώσεις που αφορούν στο γνωστικό της πεδίο (Εξαρχόπουλος, 1923).  

Σύμφωνα με τις απόψεις του, η νέα Παιδαγωγική στην Ελλάδα έπρεπε να οικοδομηθεί 
πάνω στη βάση εκτεταμένων παιδολογικών ερευνών, που θα παρείχαν επιστημονική γνώση 
για την σωματική και την ψυχική κατάσταση των ελληνοπαίδων καθώς και για τις κυρίαρχες 
ιδιότητες τους, αφού χωρίς την ανάπτυξη του πειραματικού τμήματος της, δεν θα 
μπορούσε ποτέ η Παιδαγωγική να αυτονομηθεί και να εδραιωθεί στον ακαδημαϊκό χώρο 
ως ισότιμη επιστήμη με τις άλλες, καθώς ένα μεγάλο μέρος της επιστημονικής της 
«νομιμοποίησης» αντλούσε από τα πορίσματα των πειραματικών της ερευνών. Η ίδρυση 
του εργαστηρίου Πειραματικής Παιδαγωγικής και της μετεκπαίδευσης εξυπηρετούσε, εκτός 
των άλλων το σκοπό της δημιουργίας «Ελληνικής Παιδαγωγικής» (Εξαρχόπουλος, 1923). 

Ο Εξαρχόπουλος εξέφραζε την ελπίδα πως τα ερευνητικά κέντρα παιδολογικών ερευνών 
θα εξαπλωνόταν στην επικράτεια και θα χρησίμευαν για την δημιουργία μιας νέας γενιάς 
εκπαιδευτικών, διαπαιδαγωγημένης στις μεθόδους έρευνας της νέας επιστημονικής 
Παιδαγωγικής (Εξαρχόπουλος, 1923).  

Στις αρχές του 20ού αιώνα το σημαντικότερο τμήμα της παιδαγωγικής κατάρτισης 
αφορούσε, κατά τη γνώμη του, τη γνώση των νέων πειραματικών μεθόδων, ενώ η παροχή 
θεωρητικών γνώσεων και η πρακτική εξάσκηση στη διδασκαλία δεν έπρεπε να θεωρούνται 
πλέον αρκετές για την παιδαγωγική επάρκεια των μελλοντικών εκπαιδευτικών. Έτσι 
μετεκπαιδευόμενοι δημοδιδάσκαλοι και φοιτητές μαζί εξασκούνταν στο εργαστήριο στις 
επιστημονικές μεθόδους συστηματικής έρευνας και επεξεργασίας των παιδολογικών 
προβλημάτων. 
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Η μετεκπαίδευση των δημοδιδασκάλων δεν αποσκοπούσε μόνο να παραγάγει  μία γενιά 
στελεχών για την κατάληψη των ανώτερων αξιωμάτων της δημοτικής εκπαίδευσης ούτε να 
χειραφετηθεί από την δευτεροβάθμια και να καταστεί αυτοδιοικούμενη, (Εξαρχόπουλος, 
1932) αλλά φιλοδοξούσε να δημιουργήσει μια γενιά δασκάλων-ερευνητών οι οποίοι ως 
στελέχη θα συνέβαλλαν στη διάδοση των πειραματικών μεθόδων στα σχολεία της ευθύνης 
τους.  

Βοηθός του Εξαρχόπουλου, στη διάρκεια του μεσοπολέμου, σε αυτή την προσπάθεια, 
τόσο στο εργαστήριο όσο και στη μετεκπαίδευση των δημοδιδασκάλων υπήρξε η Σοφία 
Γεδεών η πρώτη γυναίκα που έθεσε υποψηφιότητα για να καταλάβει έδρα Παιδαγωγικής 
στην Ελλάδα. (ΠΦΣΠΑ, 1939-1940). 

Η Γεδεών αποφοίτησε από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1924 και 
λίγο αργότερα το ακαδημαϊκό έτος 1925-1926 εργάστηκε ως βοηθός αρχικά,  και ένα χρόνο 
μετά ως επιμελήτρια, στο Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου 
μέχρι το ακ. έτος 1930-1931 οπότε κέρδισε υποτροφία για να συνεχίσει τις σπουδές της στο 
εξωτερικό. Μετέβη αρχικά στη Γερμανία όπου σπούδασε Ψυχολογία, Φιλοσοφία και 
Παιδαγωγική στο Αμβούργο και στην Ιένα με τον Peter Petersen και στη Βιέννη με τον 
Κάρολο και την Καρλότα Bühler. Στη Βιέννη παρακολούθησε επίσης τα σεμινάρια του A. 
Adler και εργάστηκε ως έμμισθη βοηθός στο Ψυχολογικό εργαστήριο της Βιέννης , πόλη 
στην οποία αναγορεύτηκε διδάκτορας το 1934 με θέμα «Κοινωνική Ψυχολογία της 
οικογένειας». Επιστρέφοντας στην Ελλάδα εργάστηκε ως φιλόλογος καθηγήτρια στο ΠΣΠΑ 
ως το 1937 χρονιά κατά την οποία αναγορεύτηκε υφηγήτρια του πανεπιστημίου Αθηνών , η 
πρώτη γυναίκα υφηγήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής, ενώ παράλληλα δίδαξε και  στη 
μετεκπαίδευση των δασκάλων. (Λαμπράκη-Παγανού, 1998)  

Οι μετεκπαιδευόμενοι δάσκαλοι, την εποχή αυτή, κατά την διάρκεια των δύο χρόνων της 
φοίτησής τους στο Πανεπιστήμιο ήταν υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν 24 μαθήματα. 
Από αυτά παρακολουθούσαν σε συνδιδασκαλία με τους φοιτητές του πανεπιστημίου έξι 
μαθήματα: 1) Σωματολογίαν του παιδός, 2) Ψυχολογίαν του παιδός, 3) Ψυχολογίαν των 
παρά τοις παισίν ατομικών διαφορών, 4) Ψυχολογίαν Γενικήν ,5) Γενικήν Παιδαγωγικήν και 
6) Γενικήν Διδακτικήν.  Τα μαθήματα αυτά, με την εξαίρεση της Γενικής Ψυχολογίας, 
δίδασκε ο Ν. Εξαρχόπουλος. Η διδασκαλία των υπόλοιπων μαθημάτων ανετίθετο  με 
εντολή του υπουργού Παιδείας σε καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών ή άλλων 
ανώτερων σχολών, σε εκπαιδευτικούς συμβούλους, σε επιμελητές των εργαστηρίων, ή 
τέλος σε άλλα ειδικά πρόσωπα. Η διδασκαλία πραγματοποιούνταν ειδικά για τους 
μετεκπαιδευόμενους και σε ιδιαίτερες ώρες. Τα μαθήματα αυτά ήταν τα εξής: 1) Σχολικήν 
Παιδομετρία και Παιδαγωγικήν Στατιστικήν, 2) Γενικήν και Σχολικήν Υγιεινήν, 3) Αρχαία 
Ελληνικά, 4) Στοιχεία Πειραματικής Φυσικής, 5) Στοιχεία Μετεωρολογίας, 6) Στοιχεία 
Ανοργάνου Χημείας, 7) Στοιχεία Γεωλογίας και Ορυκτολογίας, 8) Ζωολογίαν, 9) Βοτανικήν, 
10)Γεωγραφίαν, 11) Εγκυκλοπαιδείαν της Γεωπονίας, 12) Ιστορίαν του Ελληνικού 
Πολιτισμού, 13) Νέαν Ελληνικήν Γλώσσαν και λογοτεχνίαν, 14)Χειροτεχνίαν, 15) 
Ιχνογραφίαν, 16) Μουσικήν, 17) Γυμναστικήν.  

Όπως δείχνουν οι τίτλοι των μαθημάτων στο πρόγραμμα περιλαμβάνονταν μαθήματα 
που εισήγαγαν θεωρητικά του μετεκπαιδευόμενους στις βασικές αρχές της Παιδολογίας και 
της πειραματικής Παιδαγωγικής. Εκτός των μαθημάτων οι μετεκπαιδευόμενοι ασκούνταν 
στο Εργαστήριο  σε παιδολογικές παρατηρήσεις και ασκήσεις και στις μεθόδους της 
πειραματικής Παιδαγωγικής εν γένει, καθώς και στο Πειραματικό Σχολείο στις νέες 
διδακτικές μεθόδους. Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων και των συναφών 
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ασκήσεων τους ήταν υποχρεωτική και προϋπόθεση για να γίνουν δεκτοί στις επί πτυχίω 
εξετάσεις. 

Μετά το τέλος του πρώτου έτους όφειλαν να δηλώσουν εγγράφως τον κύκλο σπουδών 
τον οποίο επιθυμούσαν να παρακολουθήσουν και στα μαθήματα του οποίου θα 
διαγωνίζονταν στις επί πτυχίω εξετάσεις. Επρόκειτο για μια μορφή εξειδίκευσης ανάλογα 
με τα ενδιαφέροντα των μετεκπαιδευόμενων και ήταν τέσσερεις. (Β.Δ.542/1936) 

Με την εισαγωγή του θεσμού της μετεκπαίδευσης των δασκάλων στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών επιτυγχάνονταν ο ιδεολογικός έλεγχος και η ιδεολογική καθοδήγηση εκτός των 
εκπαιδευτικών της Μέσης και των εκπαιδευτικών της Δημοτικής εκπαίδευσης και έτσι η 
έδρα της Αθήνας, διατηρούσε την επιρροή της και στις δύο εκπαιδευτικές βαθμίδες, 
προωθώντας τις απόψεις της, εκτός των άλλων, και για την αναγκαιότητα υιοθέτησης  
εμπειρικών μεθόδων έρευνας στην προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων της αγωγής. 

Στη μετεκπαίδευση, η Σοφία Γεδεών δίδαξε το μάθημα «Παιδομετρία και Παιδαγωγική 
στατιστική». Στο εναρκτήριο μάθημα της τονίζει ότι η Παιδομετρία και η παιδαγωγική 
Στατιστική αποτελούν βοηθητικό κλάδο για την Παιδολογία και την Παιδαγωγική, κλάδο 
που ασχολείται με την μεθοδολογία της έρευνας των επιστημών αυτών. Πρόκειται για 
μάθημα που έχει πρακτικό και όχι θεωρητικό χαρακτήρα και αποσκοπεί να παρέχει στους 
δασκάλους τη γνώση των σύγχρονών τους εμπειρικών μεθόδων έρευνας καθώς και να τους 
εξασκήσει ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα τις 
μεθόδους αυτές για την διερεύνηση παιδαγωγικών και παιδολογικών προβλημάτων 
(Γεδεών, 1930). 

Έχοντας εργαστεί ως βοηθός του Εξαρχόπουλου στο Εργαστήριο, η Γεδεών είχε 
πραγματοποιήσει πληθώρα ερευνών και είχε ήδη συνεργαστεί με δημοδιδάσκαλους κατά 
τη διάρκεια των ερευνών αυτών. Σύμφωνα με τον καθηγητή της Παιδαγωγικής η Γεδεών 
ανήκε στους λίγους εκείνους παιδαγωγούς που συνέβαλλαν στην ανάπτυξη της 
Πειραματικής Παιδαγωγικής στην Ελλάδα και δεν καινολογούσι περί παιδός, οδηγόν 
έχοντες την φαντασίαν και το συναίσθημα αυτών αλλ’ επιζητούσι να παράσχωσι πιστήν 
εικόνα της σωματικής και ψυχικής εξελίξεως του Ελληνόπαιδος, ακολουθούντες την 
ακανθώδη οδόν της συστηματικής παρατηρήσεως και του πειράματος (Γεδεών, 1931). 

Περιγράφοντας την εργασία της στο Εργαστήριο η Γεδεών περιγράφει τη στενή σχέση 
που το συνέδεε με τη μετεκπαίδευση η οποία από τα πρώτα έτη της λειτουργίας της το 
τροφοδοτεί με ερευνητές. Οι πρώτες ολιγομελείς ομάδες ερευνητών, σύμφωνα με τη 
μαρτυρία της, απαρτίζονταν από την ίδια και  μετεκπαιδευόμενους, ενώ στη συνέχεια όταν 
οι μετρήσεις έλαβαν πιο εκτεταμένο χαρακτήρα συστάθηκε ερευνητική ομάδα 27 ατόμων, 
με τρεις διδάκτορες και 24 μετεκπαιδευόμενους. Οι δάσκαλοι αυτοί είχαν παρακολουθήσει 
τα θεωρητικά μαθήματα της μετεκπαίδευσης που τους εισήγαγαν στις βασικές θέσεις της 
πειραματικής παιδαγωγικής, έτσι όπως γινόταν αντιληπτή και αναπτυσσόταν την εποχή 
εκείνη, και είχαν εξασκηθεί επί δίμηνο στη λειτουργία και χρήση των οργάνων μέτρησης 
από την ίδια τη Γεδεών.  

Αλλά και μία ακόμα πλευρά της σχέσης μετεκπαίδευσης-πειραματικής Παιδαγωγικής 
αναδεικνύεται μέσα από το λόγο της Γεδεών. Οι μετεκπαιδευμένοι, επιστρέφοντας στο 
σχολείο τους είτε ως δάσκαλοι είτε συνηθέστερα ως στελέχη, διατηρούσαν τις επαφές τους 
με το Εργαστήριο και εξακολουθούσαν να βοηθούν, από τη νέα τους θέση στην εκτέλεση 
πειραματικών μετρήσεων γεγονός σημαντικό για την επέκταση των ερευνών. 
Χαρακτηριστικά η Γεδεών αναφέρει πως …Ήδη κατά την έναρξιν του σχολικού έτους (του 
1926-27), εκλήθησαν να προσέλθωσιν εις το ημέτερον Εργαστήριον οι διευθυνταί και 
διδάσκαλοι πλείστων σχολείων των Αθηνών, μαθηταί ημών και μη, οίτινες παρεκλήθησαν 
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όπως συντάξωσι καταλόγους μαθητών, των φοιτούντων εις τα υπ’ αυτούς σχολεία» . 
(Γεδεών, 1931). Στους καταλόγους αυτούς οι οποίοι χρησίμευαν για την διεξαγωγή των 
σωματομετρήσεων φαινόταν τα προσωπικά στοιχεία του μαθητή (ονοματεπώνυμο, όνομα 
πατρός, χρονολογία γέννησης, τόπος γέννησης, θρησκεία, εθνικότητα) στοιχεία της 
κοινωνικής του κατάστασης (επάγγελμα πατέρα, οικονομική κατάσταση της οικογένειας 
,κατά την κρίση του δασκάλου, κατοικία) και στοιχεία από την σχολική του ζωή (επίδοση 
στα μαθήματα, παρατηρήσεις του δασκάλου σε σχέση με ιδιαιτερότητες στη συμπεριφορά 
του, ασθένειες που τον ταλαιπωρούν).  

Στο εναρκτήριο μάθημα της ως καθηγήτρια στη μετεκπαίδευση η Γεδεών αποπειράται 
να αποδείξει την χρησιμότητα των παιδομετρικών ερευνών για τη λειτουργία των σχολείων 
και τη διδακτική πράξη αλλά και τις δυνατότητες δημιουργίας νέων ερευνητικών κέντρων 
στη χώρα. 

Ο όρος παιδομετρία δεν αφορά αποκλειστικά μετρήσεις και ποσοτικές καταγραφές 
σωματικών διαστάσεων και οργανικών λειτουργιών, υποστηρίζει, αλλά έχει ευρύτερη 
έννοια και επεκτείνεται στο σύνολο των πειραματικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται για 
τη μελέτη του παιδιού σε ότι αφορά τις σωματικές και ψυχικές εκδηλώσεις και λειτουργίες 
του οργανισμού του. Χρησιμεύει δε ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ψυχοδιαγνωστικές 
έρευνες.  

Η παιδομετρία αφορά α) ανατομικές και φυσιολογικές μετρήσεις, εξέταση των 
αισθητηρίων οργάνων, και καθορισμό του σωματικού τύπου στον οποίο ανήκουν οι 
μαθητές β) τη μελέτη των ψυχικών λειτουργιών του παιδιού όπως είναι η μνήμη, η 
προσοχή , η αντίληψη, η φαντασία κ.λπ. γ) τη μέτρηση της νοημοσύνης την οποία ορίζει ως 
την ικανότητα του ατόμου να αντεπεξέρχεται στα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει 
στην καθημερινή ζωή του  χάρη στην  χρησιμοποίηση και συνεργασία των κατάλληλων κάθε 
φορά νοητικών δεξιοτήτων του και ενεργειών του. δ) στη μελέτη των ιδιαίτερων 
πνευματικών ικανοτήτων και κλίσεων του παιδιού ε) στην αξιολόγηση της διδασκαλίας σε 
ότι αφορά την παροχή γνώσεων στους μαθητές (Γεδεών, 1930). 

Η αξία της παιδομετρίας για το δάσκαλο και τη σχολική πράξη συνίσταται στην 
δυνατότητα που του παρέχει να γνωρίσει πλήρως και με ακρίβεια την ξεχωριστή φύση κάθε 
μαθητή του. Στο σημείο αυτό η Γεδεών υιοθετεί και προβάλλει μία από τις βασικότερες 
θέσεις της Παιδαγωγικής του Νέου Σχολείου, η οποία την εποχή αυτή, ασκώντας κριτική 
στη λειτουργία του «παλιού σχολείου», αγωνιζόταν να το αναθεωρήσει (Χριστιάς, 1998). 

Στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα άρχισε από το γερμανόφωνο χώρο μια 
ιδιαίτερα εύρωστη και εξαιρετικά πολύμορφη παιδαγωγική κίνηση, η οποία εξαπλώθηκε σε 
όλο τον κόσμο και συνιστά διεθνές φαινόμενο. Με αίτημα την αλλαγή διαπαιδαγώγησης 
του παιδιού και των νέων μέσα και έξω από το σχολείο η κίνηση αυτή αποτέλεσε στο 
σύνολό της τη μεγάλη αντίθεση εναντίον του παιδαγωγικού πνεύματος της προηγούμενης 
εποχής. Ασκώντας σκληρή κριτική στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το παλιό σχολείο 
ζητούσε να το αλλάξει κάτι που το πέτυχε σε μεγάλο βαθμό. Γι’ αυτό και ονομάστηκε 
Μεταρρυθμιστική Παιδαγωγική ή Παιδαγωγική του Νέου σχολείου. 

Από την οξεία αντίθεση ενάντια στο παιδαγωγικό πνεύμα της προηγούμενης εποχής  
γεννήθηκαν  ποικίλα ρεύματα που επιζητούν την Παιδαγωγική μεταρρύθμιση. Το κάθε ένα 
από αυτά έθεσε στο επίκεντρο των προσπαθειών και της κριτικής του μία πλευρά από τη 
λειτουργία του «παλιού σχολείου» που αγωνιζόταν να το μεταρρυθμίσει (Πυργιωτάκης, 
2007) Στο σύνολο τους αυτά τα ρεύματα αποτέλεσαν τη μεγάλη μεταρρυθμιστική 
προσπάθεια των αρχών του 20ού αιώνα, (Χριστιάς, 1998) μία από τις κυριότερες 
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συνιστώσες τις οποίας ήταν το κίνημα vom Kinde aus («όλα πρέπει να ξεκινούν από το 
παιδί»).  

Σύμφωνα με την αντίληψη αυτού του κινήματος η σωστή αντιμετώπιση του παιδιού θα 
οδηγήσει σε μια καλύτερη κοινωνία στο μέλλον. Μία από τις βασικές θέσεις της 
Παιδαγωγικής του κινήματος vom Kinde aus είναι ότι η παιδική ηλικία έχει εν δυνάμει τους 
σπόρους της ανάπτυξης και της εξέλιξης του ανθρώπου και το παιδί μπορεί αυτοδύναμα να 
ικανοποιήσει τις ψυχικές και κοινωνικές του ανάγκες. Γι’ αυτό πρέπει να γίνεται σεβαστός ο 
ιδιαίτερος κόσμος του . Η αγωγή πρέπει να αρχίζει από τις δυνατότητες του παιδιού και να 
τις αναπτύσσει ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του. Κατά συνέπεια η γνώση του 
πνευματικού και ψυχικού κόσμου του παιδιού αποκτούσε πρωταρχική σημασία. 

Η περίοδος ανάπτυξής της γερμανικής μεταρρυθμιστικής κίνησης χρονικά συμπίπτει  με 
τις προσπάθειες για την ανάπτυξη  μιας επιστημονικής Παιδαγωγικής κατά τα πρότυπα των 
θετικών επιστημών. Οι δύο κινήσεις δεν ταυτίζονταν ούτε ως προς τις ιδεολογικές τους 
αφετηρίες, ούτε ως προς τους διακηρυγμένους στόχους τους. Η Γερμανική 
Μεταρρυθμιστική Κίνηση γεννήθηκε από την αντίδραση στο πνεύμα του Θετικισμού, και 
στον πυρήνα της βρισκόταν το Σχολείο Εργασίας, που έδινε έμφαση στην πράξη της 
αγωγής, ενώ οι προσπάθειες επιστημονικοποίησης της Παιδαγωγικής κατά το πρότυπο των 
θετικών επιστημών θεμελιωνόταν φιλοσοφικά στο Θετικισμό, και αφορούσαν κυρίως την 
μέθοδο έρευνας του φαινομένου της αγωγής, δηλ. την παραγωγή μιας επιστημονικής 
παιδαγωγικής Θεωρίας. Ωστόσο ανάμεσα στις δύο κινήσεις υπήρξε αλληλεπίδραση και 
συμπόρευση, γιατί και οι δύο έθεσαν στο κέντρο του ενδιαφέροντος και των προσπαθειών 
τους,το παιδί. 

Αυτή ακριβώς η συμπόρευση εκφράστηκε και στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, όπου η 
έδρα υιοθέτησε το θετικιστικό πρότυπο ανάπτυξης της επιστήμης της Παιδαγωγικής. Η 
απαίτηση της νέας αγωγής να τεθεί το παιδί στο επίκεντρο των εκπαιδευτικών 
προσπαθειών υπηρετείται  από την προσπάθεια να μελετηθεί με επιστημονικούς όρους η 
παιδική φύση και να γίνουν γνωστές οι ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή. 

Η πράξη της αγωγής μόνο τότε μπορεί να είναι επιτυχής, διατείνεται η Γεδεών, όταν ο 
δάσκαλος γνωρίζει σε βάθος και με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια την σωματική και 
ψυχική κατάσταση του κάθε μαθητή του. Μόνο τότε μπορεί να επιλέξει τα κατάλληλα ,για 
κάθε παιδί, μέσα αγωγής. Μόνο αν γνωρίσει τον ιδιαίτερο κόσμο και τα ενδιαφέροντα των 
μαθητών του θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει με επιτυχία τα παιδαγωγικά προβλήματα 
που προκύπτουν στη σχολική πράξη. 

Η επιστημονική παιδομετρία εισάγει και εξασκεί με τρόπο συστηματικό το δάσκαλο στα 
μέσα και τις μεθόδους με τις οποίες θα μπορέσει να μελετήσει με επιτυχία την ξεχωριστή 
φύση κάθε μαθητή του. Τον βοηθά κυρίως να γνωρίσει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να 
εφαρμόζει τις πειραματικές προσεγγίσεις ώστε να πετυχαίνει τους παιδαγωγικούς του 
στόχους. 

Η γνώση της φύσης του μαθητή ξεκινά από τη γνώση της σωματικής του κατάστασης η 
οποία δεν πρέπει να υποτιμάται καθώς σχετίζεται με την προσωπικότητα του παιδιού και 
επιτρέπει στο δάσκαλο να γνωρίσει καλύτερα το χαρακτήρα του. Έτσι οι μετρήσεις 
επιτρέπουν στο δάσκαλο να εντοπίσει  εάν υπάρχουν πιθανά προβλήματα στην ανάπτυξη 
και την λειτουργία των διαφόρων οργάνων του σώματος και να θεραπευθούν. Επισημαίνει 
ότι οι σωματικές ατέλειες, ιδιαίτερα κατά την πρώτη παιδική ηλικία, επηρεάζουν την 
ανάπτυξη της προσωπικότητας και το χαρακτήρα που διαμορφώνει το παιδί, έχουν 
καθοριστικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται και αντιμετωπίζει την 
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πραγματικότητα καθώς και στο σχεδιασμό της μελλοντικής ζωής του και επιδρούν  στη 
συμπεριφορά του μαθητή.   

Μία αγωγή που θέτει στο επίκεντρο της το παιδί με σκοπό να προάγει την αρμονική και 
ολόπλευρη σωματική και ψυχική του ανάπτυξη θα πρέπει να διαγιγνώσκει τα προβλήματα 
και τις αποκλίσεις τής μέχρι τώρα ανάπτυξης του, καθώς και της πορείας της, από τον 
«κανονικό τύπο» της ηλικίας και του φύλου του (Γεδεών, 1931) ούτως ώστε η παιδαγωγική 
πράξη να σχεδιάζεται με βάση τις ανάγκες της εξέλιξης του παιδιού.  

Έτσι θα μπορούσε η σχολική εργασία να καθορίζεται από τον τρόπο της σωματικής 
ανάπτυξης των παιδιών και να έχει λιγότερες απαιτήσεις για πνευματικές και σωματικές 
εργασίες όταν το άτομο αναπτύσσεται σωματικά με γοργούς ρυθμούς γεγονός που 
καταπονεί τον οργανισμό του (Γεδεών, 1931). 

Θα μπορούσε επίσης η γνώση της σωματικής ανάπτυξης ενός παιδιού να καθορίσει τη 
δυνατότητα ή όχι εγγραφής του παιδιού στο σχολείο. Διότι η νόμιμη ηλικία για την εγγραφή 
του παιδιού στη στοιχειώδη εκπαίδευση που ορίζεται από το κράτος δεν είναι πάντα 
επαρκής όρος σχολικής ωριμότητας. Σε καμία περίπτωση, τονίζει η Γεδεών, δεν πρέπει να 
εγγράφονται στο σχολείο παιδιά τα οποία υπολείπονται στη σωματικής τους ανάπτυξη. 
Επίσης η Γεδεών προτείνει η εγγραφή των μαθητών στα σχολεία ανώτερης βαθμίδας, να 
μην εξαρτάται μόνο από τα αποτελέσματα στις εισιτήριες εξετάσεις αλλά και από την 
γενική εικόνα της υγείας του υποψήφιου.  

Στο Εργαστήριο την εποχή αυτή γινόταν προσπάθεια να ανακαλυφθούν οι νόμοι στους 
οποίους υπάκουε η σωματική ανάπτυξη των ελληνοπαίδων με τη βοήθεια μετρήσεων σε 
πληθώρα παιδιών και εφήβων, να κατασκευαστούν πίνακες και να υπολογιστούν 
μαθηματικοί τύποι που θα στηρίζονταν αποκλειστικά στις μετρήσεις αυτές. Με τη βοήθεια 
των τύπων αυτών ο δάσκαλος θα μπορούσε να κατατάξει τους μαθητές του και να γνωρίζει 
αν ανήκαν ή απέκλιναν από το «μέσον όρο» (Γεδεών, 1931). 

Έχει ενδιαφέρον ότι στο πλαίσιο της ανάπτυξης μιας «ελληνικής παιδαγωγικής» 
προσπαθούσαν να προσδιορίσουν τα ειδικά γνωρίσματα και χαρακτηριστικά της ελληνικής 
φυλής. Διότι πέρα από τις θεμελιώδεις ομοιότητες οι οποίες αποτελούν τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα του είδους, υπάρχουν και διαφορές ανάμεσα στις διάφορες εθνοτικές ομάδες 
οι οποίες είναι, όπως γράφει η Γεδεών, η «κληρονομία της φυλής». Οι φυλετικές 
επιδράσεις, υποστήριζε, είναι παράγοντας ενδογενής, κληρονομικός και καθοριστικός για 
την πορεία, τη διάρκεια και τα στάδια της σωματικής ανάπτυξης και καθορίζουν τις 
αναλογίες των διαφόρων μελών και διαστάσεων του σώματος. Στο Πανεπιστήμιο της 
Αθήνας την εποχή αυτή προσπαθούν να δημιουργήσουν τύπους στηριζομένους 
αποκλειστικώς επί μετρήσεων ελληνοπαίδων, και νόμους καθ’ ους χωρεί η σωματικής 
αύξησις του ανθρώπου υπό τας ημετέρας τοπικάς και φυλετικάς συνθήκας… (Γεδεών, 
1931). 

Η Γεδεών μεταφέροντας απόψεις που είχαν ιδιαίτερη απήχηση την περίοδο του 
μεσοπολέμου, υποστηρίζει ότι συγκεκριμένοι τύποι σωματικής διάπλασης σχετίζονται με 
συγκεκριμένους τύπους ψυχικής ιδιοσυγκρασίας και θεωρεί ότι είναι σημαντική βοήθεια 
για τον κάθε δάσκαλο να μπορεί από τη μελέτη του σωματότυπου του μαθητή του, με τη 
βοήθεια μαθηματικών τύπων και γραφικών παραστάσεων, να προσδιορίσει, έστω και 
αμυδρά, το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του παιδιού από πολύ νωρίς (Γεδεών, 1930). 

Ξεχωριστή αναφορά κάνει στις μεθόδους μέτρησης της νοημοσύνης. Η πειραματική 
κατεύθυνση εργάστηκε με επιτυχία μέχρι το 1933, ιδιαίτερα στην περιοχή της έρευνας για 
τη νοημοσύνη και το ταλέντο. Σημαντική στη διαμόρφωση συγκεκριμένων μεθόδων για τον 
έλεγχο της νοημοσύνης ήταν η εργασία του Γάλλου Ψυχολόγου Alfred Binet (1857-1911), 
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την κλίμακα μέτρησης της νοημοσύνης του οποίου, προσαρμοσμένης στα ελληνικά 
δεδομένα, είχε χρησιμοποιήσει και ο Νικόλαος Εξαρχόπουλος την περίοδο αυτή 
(Βάμβουκας, 1988). 

Με αυτή την «ελληνικήν μορφήν» της κλίμακας οι δάσκαλοι θα μπορούσαν να 
πραγματοποιήσουν μετρήσεις οι οποίες όπως υποστηρίζει η Γεδεών επέτρεπαν να 
καθοριστεί ο βαθμός και η ένταση της νοημοσύνης κάθε μαθητή ώστε να καταταγεί σε μία 
κλίμακα ή σε μία καμπύλη όπως αυτή του Gauss με βάση την απόκλιση του από το κέντρο 
της καμπύλης ή από τον «μέσο όρο». 

Η πειραματική μέθοδος υποστηρίζει η Γεδεών δεν αποσκοπεί να σκιαγραφήσει το 
σύνολο της προσωπικότητας του μαθητή ή να μελετήσει ψυχικές λειτουργίες και ικανότητες 
που δεν αφορούν τη νόηση. Θεωρεί ότι μία τέτοια μελέτη επιτυγχάνεται καλύτερα με τη 
βοήθεια μεθόδων όπως είναι η συστηματική παρατήρηση και η καταγραφή των 
εκδηλώσεων του παιδιού. 

Σε ότι αφορά τη νοημοσύνη όμως, θεωρεί ότι η πειραματική μέθοδος είναι 
αναντικατάστατη γιατί είναι ακριβής, αντικειμενική και επιτρέπει την εξαγωγή γρήγορων 
συμπερασμάτων. Η χρήση των tests νοημοσύνης επιτρέπει στο δάσκαλο να γνωρίζει τις 
νοητικές δυνατότητες των μαθητών της τάξης του και την κανονικότητα της διανοητικής 
κατάστασή τους, από την έναρξη κιόλας της σχολικής χρονιάς, γεγονός που τον καθιστά 
ικανό να προσαρμόσει τη διδασκαλία του στις ανάγκες και τις σχολικές δυνατότητες των 
μαθητών του. (Γεδεών, 1930). Επιπρόσθετα του επιτρέπει να προσδιορίσει με ακρίβεια τα 
πιθανά αίτια των χαμηλών επιδόσεων των μαθητών του και να επέμβει αποτελεσματικά 
διαφοροποιώντας τη στάση του κατά περίπτωση ώστε να έχει τα μέγιστα οφέλη. 

Οι στατιστικές (μέθοδος των tests) αναδεικνύονται την περίοδο αυτή σε εξαιρετικά 
χρήσιμα εργαλεία για τους ερευνητές, καθώς γίνεται αποδεκτό πως η παραγωγή νέας 
γνώσης και η ανάπτυξη της  επιστήμης μπορεί να προέλθει μέσα από τα ποσοτικά 
δεδομένα των μετρήσεων και των tests. Παρατήρηση και πείραμα θα χρησιμοποιηθούν για 
να καταγράψουν αντικειμενικά τη σχολική πραγματικότητα, να ερευνήσουν τα 
παιδαγωγικά γεγονότα, να προσδιορίσουν με ακρίβεια τους παράγοντες που οδηγούν στη 
σχολική επιτυχία ή αποτυχία, να προσφέρουν λύσεις και απαντήσεις γενικού κύρους που 
θα στηρίζονται σε αντικειμενικές και ελέγξιμες από την επιστημονική κοινότητα γνώσεις. 

Είναι νομίζουμε αρκετά χαρακτηριστική της στάσης που υιοθετούσαν οι υποστηρικτές 
των πειραματικών μεθόδων την εποχή αυτή, η αναφορά της Γεδεών στα πλεονεκτήματα 
των μετρήσεων νοημοσύνης. Η Γεδεών προβάλλοντας την αντικειμενικότητα των 
μετρήσεων, κατά τρόπο σχεδόν απόλυτο, μελετά τη νοημοσύνη ποσοτικά και ως προϊόν 
αποκλειστικά της κληρονομικότητας, χωρίς να ερευνά το κοινωνικό πλαίσιο εντός του 
οποίου εκφράζεται η νοημοσύνη του παιδιού. Η επίδραση του περιβάλλοντος, των 
κοινωνικών, πολιτιστικών αλλά και των ενδογενών ψυχολογικών παραγόντων στην 
ανάπτυξη και την εκδήλωση της νοημοσύνης δεν ερευνάται. Κάνοντας χρήση 
αισθησιόμετρων εργογράφων, δυναμογράφων οι ερευνητές προσπαθούσαν να συλλέξουν 
στοιχεία τα οποία στη συνέχεια θα συσχέτιζαν μεταξύ τους, για να διατυπώσουν 
επαγωγικά, υποθέσεις και νόμους η αλήθεια των οποίων θα μπορούσε να ελεγχθεί 
πειραματικά και από άλλους ανεξάρτητους ερευνητές. 

Αυτή ακριβώς η ενασχόληση με τις τεχνικές πλευρές της εκπαίδευσης για την παραγωγή 
μιας «ουδέτερης», ελεύθερης αξιολογήσεων, γνώσης επέτρεψε στην πειραματική 
κατεύθυνση να ενσωματωθεί σε ιδεολογικά συστήματα τα οποία είχαν μέσα από τις 
κριτικές τους εμποδίσει την ανάπτυξη του Θετικισμού.      
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Οι παιδομετρικές μέθοδοι, σύμφωνα με τη Γεδεών, μπορούσαν να χρησιμεύσουν στην 
οργάνωση και στη διοίκηση της εκπαίδευσης. Τάσσεται υπέρ της κατάταξης των μαθητών 
σε ομάδες με βάση το δείκτη νοημοσύνης τους, όπως αυτός εξάγεται με τη χρήση των  tests 
νοημοσύνης, και της δημιουργίας ξεχωριστών τάξεων για κάθε ομάδα. Με βάση την 
κατάταξη των μαθητών, ανάλογα με τις επιδόσεις τους στα tests, προτείνει να οργανωθεί η 
εκπαίδευση σε επίπεδο σχολείου, πόλεων και περιφέρειας, προτείνοντας ουσιαστικά μια 
σχολική δομή που θα οικοδομείτο πάνω στις ήδη υπάρχουσες ανισότητες μεταξύ των 
μαθητών, και θα τις ενίσχυε.  

Την περίοδο του μεσοπολέμου προτάσεις για δημιουργία τάξεων «ομοιογενών» 
πνευματικά, δεν ήταν άγνωστες. Υπό την επίδραση του ενθουσιασμού για τις νέες 
επιστημονικές μεθόδους επιχειρήθηκε η ποσοτική περιγραφή, μέτρηση και αποτίμηση της 
σχολικής ζωής σε εκτεταμένη κλίμακα, καθώς θεωρήθηκε ότι ήταν ικανή να λύσει όλα τα 
προβλήματα ακόμα και τα κοινωνικά και τα πολιτικά. Οι ποσοτικές μέθοδοι έρευνας είχαν 
εξιδανικευτεί (Καρακατσάνη & Παπαθεοδώρου, 2010). Οτιδήποτε δεν μπορούσε να 
αποτιμηθεί ποσοτικά βρισκόταν έξω από τα ενδιαφέροντα των ερευνητών με αποτέλεσμα  
παράμετροι της κοινωνικής, πολιτιστικής και πολιτικής ζωής που επηρέαζαν τη λειτουργία 
της σχολικής ζωής καθορίζοντας συχνά τις στάσεις και τις επιδόσεις των μαθητών να 
αγνοούνται στις αναλύσεις. Η θετικιστική γνώση αποκτημένη με αυτό τον τρόπο προσέφερε 
το μανδύα της «αντικειμενικής» επιστημονικής αλήθειας σε πορίσματα που έρχονταν να 
δικαιολογήσουν, να ενισχύσουν και να διαιωνίσουν τις σχολικές και κοινωνικές ανισότητες. 

Στο πνεύμα αυτό η Γεδεών θα προτείνει τη χρήση διαγνωστικών tests για την αξιολόγηση 
του εκπαιδευτικού έργου, του εκπαιδευτικού και του μαθητή. Προτείνει ο μαθητής να 
υποβάλλεται σε δύο κατηγορίες διαγνωστικών tests, τα πορίσματα των οποίων θα 
χρησίμευαν για την αξιολόγηση του ιδίου, του δασκάλου και των διδακτικών μεθόδων. 

Τα tests νοημοσύνης και τα σχολικά tests.Τα πρώτα μετρούν την ένταση και το βαθμό 
της νοημοσύνης του μαθητή κατά τρόπο ανεξάρτητο από τις αποκτηθείσες γνώσεις ενώ 
αντιθέτως τα δεύτερα μετρούν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει οι 
μαθητές κατά τη διδασκαλία. Κοινό χαρακτηριστικό και των δύο κατηγοριών, σύμφωνα με 
τη Γεδεών αποτελούν α) η εκτεταμένη και συστηματική εφαρμογή των ερωτήσεων των tests 
σε πληθώρα μαθητών β)η διαβαθμισμένη δυσκολία των ερωτήσεων και γ) ο προσδιορισμός 
της «τυπικής αντίδρασης» της αναμενόμενης σε κάθε ηλικία και σχολική βαθμίδα στις 
ερωτήσεις των tests. Οι απαντήσεις των μαθητών συγκρίνονται με το στατιστικό πρότυπο 
που έχει επιλεγεί και έτσι διατείνεται η Γεδεών, μπορεί να γνωρίζει κανείς αν το νοητικό 
επίπεδο των μαθητών και της τάξης αλλά και το ποσό των γνώσεων που έχουν αποκτήσει οι 
μαθητές είναι σύμφωνο, ανώτερο ή κατώτερο του σταθμισμένου «μέσου όρου». Η χρήση 
των διαγνωστικών tests επιτρέπει την αξιολόγηση των μαθητών και των εκπαιδευτικών, 
από τους επιθεωρητές κατά τρόπο αντικειμενικό, ακριβή δίκαιο γρήγορο και έγκαιρο 
(Γεδεών, 1930). 

Στην τοποθέτηση αυτή της Γεδεών, η σχολική πράξη και γενικότερα η αγωγή του μαθητή 
περιορίζονται στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων ποσοτικά μετρήσιμων και είναι 
τουλάχιστον παράδοξο ότι υποστηρίζει τη θέση αυτή ένα κίνημα που άσκησε σκληρή 
κριτική στο «παλιό σχολείο» γιατί το χαρακτήριζε η νοησιαρχία και φιλοδόξησε να το 
μεταρρυθμίσει.  

Η εργασία της Γεδεών στη μετεκπαίδευση των δημοδιδασκάλων εντάσσεται στην 
γενικότερη προσπάθεια που καταβάλλει την περίοδο αυτή το Πανεπιστήμιο της Αθήνας για 
τη γενίκευση των πειραματικών μεθόδων έρευνας και την δημιουργία Εργαστηρίων 
Πειραματικής Παιδαγωγικής για τη γενίκευση των εμπειρικών ερευνών ώστε να εξαχθούν 
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πορίσματα στατιστικώς σημαντικά και να παραχθούν αντικειμενικές, επιστημονικές 
παιδαγωγικές γνώσεις. Η προσπάθεια της υπηρετεί το όραμα μιας Παιδαγωγικής επιστήμης 
αυτόνομης, εδραιωμένης στον ακαδημαϊκό χώρο και ισότιμης με τις άλλες. 
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Περίληψη 
Μια Δημοτική Βιβλιοθήκη σε μια μικρή πόλη, την Ακράτα Αχαΐας, με τους εμψυχωτές εθελοντές 
εκπαιδευτικούς, που αποτελούν την Ομάδα Εργασίας (Ο.Ε.), καταφέρνει να εμπλέξει τα δημοτικά και 
νηπιαγωγεία της ευρύτερης περιοχής σε δημιουργικές δράσεις φιλαναγνωσίας. Οι εκπαιδευτικοί βαδίζουν 
πάνω στο τρίπτυχο «Σχεδιάζουμε, Υλοποιούμε, Διαχέουμε», δημιουργώντας ενδιαφέρουσες δραστηριότητες 
με τη μορφή βιβλιοδράσεων πάνω σε λογοτεχνικά βιβλία για τους μικρούς αναγνώστες ηλικίας 5-13 ετών. Η 
Ο.Ε. συντονίζει δράσεις που υλοποιούνται στην καρδιά της πόλης, πραγματοποιούνται μέσα κι έξω από το 
χώρο της βιβλιοθήκης, βαφτίζονται «Πολιτιστικές Διαδρομές» σε συνεργασία με φορείς πολιτισμού, (Ν.Π.Π.Δ. 
Δήμου Αιγιάλειας, Ίδρυμα Μ. Χατζιδάκις- Ν. Γκάτσος, Δημοτική Πινακοθήκη Ακράτας κ.ά.), συλλόγους Γονέων 
και Κηδεμόνων, την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (πρόγραμμα Future Library) και επιχειρήσεις του τόπου. 
Στις δράσεις συμμετέχουν ως εμψυχωτές εκπαιδευτικοί και εικαστικοί με αρωγούς εθελοντές γονείς και 
ηλικιωμένους με στόχο να ενεργοποιηθεί η τοπική κοινωνία και να συνδράμει με το έμψυχο πνευματικό 
δυναμικό της στην οικοδόμηση μιας διά βίου σχέσης του παιδιού με το λογοτεχνικό βιβλίο. Με την παρούσα 
εισήγηση θέλουμε να αναδειχθεί τόσο η δυναμική των εκπαιδευτικών και η πρωτοβουλιακή τους δράση όσο 
και ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η διάχυση του αποτελέσματος από τις διαδικασίες υλοποίησης των 
φιλαναγνωστικών δράσεων. Τα «πολιτιστικά προϊόντα» των παιδιών που συμμετέχουν στις δράσεις 
εκτίθενται στον χώρο της βιβλιοθήκης, αναρτώνται στα κοινωνικά δίκτυα και στη σελίδα των Εθελοντών 
Εμψυχωτών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και η Δημοτική Βιβλιοθήκη μετατρέπεται σε κύτταρο πολιτισμού της 
τοπικής κοινωνίας.  
 
Λέξεις Κλειδιά : Βιβλιοθήκη, δράσεις Φιλαναγνωσίας, εθελοντές εμψυχωτές εκπαιδευτικοί 
 

 
Πρέπει τον άνθρωπο από μικρή ηλικία να τον διδάσκουμε τα καλά έργα 

Φωκυλίδης 
Εισαγωγή 
Η οικονομική και κοινωνική κρίση που διέρχεται η ελληνική κοινωνία τη δεύτερη δεκαετία 
του 21ου αιώνα έχει αντίκτυπο σε κάθε πνευματική έκφανση. Το βιβλίο και η βιβλιοθήκη ως 
μορφωτικά και πολιτισμικά αγαθά δεν θα μπορούσαν να μείνουν ανεπηρέαστα από τη 
δυσμενή κατάσταση. Η εποχή της πληροφορίας και των τεχνολογικών επιτευγμάτων, η 
ταχύτατη ανάπτυξη νέων μέσων ψυχαγωγίας που απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 
δημοτικού (video-games, ipad, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εφαρμογές παιχνιδιών σε κινητά 
τηλέφωνα κ.ά.) και η εισβολή του Διαδικτύου «αποδυναμώνουν την έντυπη εκφορά του 
βιβλίου» (Κατσίκη-Γκίβαλου κ.ά., 2011).  

Επιπροσθέτως, το ένα και μοναδικό βιβλίο στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα μειώνει 
την ανάγκη για έρευνα και αναζήτηση του βιβλίου στις βιβλιοθήκες, αυξάνει, δε, τους 
παράγοντες εγκατάλειψής του από το αναγνωστικό κοινό. Το κύρος, ιδιαίτερα των 
βιβλιοθηκών που, ενώ απευθύνονται σε παιδιά, εμμένουν στα παραδοσιακά μοντέλα 
χρήσης, βάλλεται όσο δεν υιοθετούν καινοτόμες προσεγγίσεις για να ανταγωνιστούν τα 
σύγχρονα μέσα που εκπορεύεται η γνώση.   

Αν και αντίξοη η εποχή, φαίνεται ότι το δίπτυχο «βιβλίο- ανάγνωση» στην Ελλάδα 
αντιστέκεται. Σύμφωνα με τις πανελλήνιες έρευνες αναγνωστικής συμπεριφοράς που 
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εκπόνησε το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, το 38% του συνολικού πληθυσμού είναι αναγνώστες 
(ΕΚΕΒΙ, 1999) και σύμφωνα με τη δεύτερη, πέντε χρόνια αργότερα, το 34% διαβάζει (ΕΚΕΒΙ, 
2004). Στη, δε, μελέτη Cultural Statistics της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2011, είμαστε η 
μόνη χώρα που διαθέτει μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού για βιβλία ως 
πολιτισμικά αγαθά σε σχέση με άλλες.   

Σε μια προσπάθεια ανταπόκρισης στο αίτημα παροχής πληροφοριών, έρευνας αλλά και 
προώθησης της φιλαναγνωσίας με σύγχρονες προσεγγίσεις, οι βιβλιοθήκες εκτός από τον 
παραδοσιακό τους ρόλο (βιβλιογραφικός- βιβλιοθηκονομικός) ενστερνίζονται νέους 
ρόλους, τόσο παιδαγωγικούς όσο και κοινωνικούς. Μέσα από καινοτόμες δράσεις και 
πολιτιστικά προγράμματα που απευθύνονται στο ανήλικο αναγνωστικό κοινό ρίχνουν 
γέφυρες συνάντησης με την ευρύτερη κοινωνία και τον πολιτισμό της. Η σύγχρονη 
παιδαγωγική πρεσβεύει, εξάλλου, την ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας «μέσω μιας 
μακροχρόνιας και συστηματικής παιδείας που δεν έχει καταναγκαστικό και υποχρεωτικό 
χαρακτήρα και καλλιεργείται από τη μικρή ηλικία» (Αγγελοπούλου, 1986).  

Ανατρέχοντας στη δικτυογραφία παρατηρούμε σήμερα στην Ελλάδα της κρίσης ότι 
πραγματοποιούνται αξιοπρόσεκτα προγράμματα φιλαναγνωσίας σε πολλές δημόσιες 
βιβλιοθήκες πόλεων με στόχο να προσελκύσουν το παιδικό αναγνωστικό κοινό και να 
παραλληλιστεί η μάθηση των παιδιών με τον κόσμο των βιβλίων. Πολλές από αυτές τις 
δράσεις εκπονούνται από τους βιβλιοθηκονόμους, τους συντονιστές Παιδικών Λεσχών 
Ανάγνωσης και τους υπεύθυνους των βιβλιοθηκών. Άλλες, πιο συστηματοποιημένες, 
εντάσσονται στο πρόγραμμα καλοκαιρινής εκστρατείας του Future Library με την 
υποστήριξη του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» και της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Οι δάσκαλοι, 
από την άλλη, αναλαμβάνουν «φιλαναγνωστικές πρωτοβουλίες… και υπάρχουν πολλοί 
άνθρωποι και φορείς που ενδιαφέρονται να μυήσουν τα παιδιά στην "τέχνη" της 
ανάγνωσης» (Καμπουρόπουλος, ΕΚΕΒΙ, 1999).  

Η παρούσα εισήγηση επιχειρεί την παρουσίαση των δράσεων της «Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης Ακράτας- Πολιτιστικού Συλλόγου Αναγέννησις» (Δ.Β.Α.) και την ανάδειξη των 
διαδικασιών υλοποίησης των φιλαναγνωστικών δράσεων που υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί 
εθελοντές με στόχο το βιβλίο ως πηγή ψυχαγωγίας, συνάντησης με την τέχνη και όχι ως 
«πηγή μάθησης» (Μπρασέρ, 2005).  

Οι μελετητές, εξάλλου, αποδίδουν στον εκπαιδευτικό σπουδαίο ρόλο διαμεσολαβητή 
ανάμεσα στο παιδί και το βιβλίο (Γκίβαλου, 1994). Οι δράσεις που παρουσιάζονται είναι 
καινοτόμες στο μεγαλύτερο μέρος του συνόλου τους. Σχεδιάζονται και υλοποιούνται από 
την Ομάδα Εργασίας (Ο.Ε.) που απαρτίζεται από εκπαιδευτικούς68. Μια ομάδα ανθρώπων, 
που έχει μετατρέψει το χώρο της βιβλιοθήκης σε εναλλακτικό πολιτισμικό κέντρο με 
εναλλακτικές διαδικασίες μάθησης, ο όρος «εναλλακτικό» αποδίδεται στον Σιγάλα, (ΠΟΕΒ, 
1998: 92) για να περιγράψει τις δράσεις που λαμβάνουν χώρα στη βιβλιοθήκη και είναι 
προβολή ταινιών, ώρα δημιουργίας, καλλιτεχνικό εργαστήρι ανάπτυξη δεξιοτήτων των 
παιδιών κ.ά.   

Παράλληλα τίθενται τα παρακάτω ερωτήματα. Μπορεί οι εθελοντές- εμψυχωτές 
εκπαιδευτικοί να σχεδιάσουν φιλαναγνωστικές δράσεις εκτός των συνόρων του σχολείου 
και να κάνουν διδακτική πράξη τη γεφύρωση της υπόθεσης «βιβλίο» με διαφορετικά είδη 
τεχνών; Πώς επιτυγχάνεται η επιτυχία του όλου εγχειρήματος από εκπαιδευτικούς 
εθελοντές;  

Με την παρούσα εισήγηση θέλουμε να αναδειχθεί τόσο η δυναμική των εκπαιδευτικών 
–εθελοντών όσο και η πρωτοβουλιακή τους δράση για την καινοτομία από τον σχεδιασμό, 
                                                           
68 Τα ονόματα των οποίων είναι: Αγγελακοπούλου Μαρία, Βασιλόπουλος Πάνος, Παμπούκη Ανθούλα.  



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Προγράμματα Σπουδών - Σχολικά εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον» 
 

575 
 

την υλοποίηση έως τη διάχυση των προϊόντων των μικρών βιβλιόφιλων επισκεπτών της 
Δ.Β.Α.  

Οι εκπαιδευτικοί βαδίζουν πάνω στο τρίπτυχο «Σχεδιάζουμε, Υλοποιούμε, Διαχέουμε», 
δημιουργώντας ενδιαφέρουσες δραστηριότητες πάνω σε επιλεγμένα λογοτεχνικά βιβλία ή 
θεματικές ενότητες για τους μικρούς αναγνώστες ηλικίας 5-13 ετών. Γίνονται εμπνευστές 
των δραστηριοτήτων και πρωταγωνιστές, αφού αναλαμβάνουν κυρίαρχο ρόλο στο 
σχεδιασμό φιλαναγνωστικών δραστηριοτήτων και στην εμψύχωση με σκοπό την 
καλλιέργεια της σχέσης παιδιού –λογοτεχνικού βιβλίου και το άνοιγμα της βιβλιοθήκης ως 
πολιτισμικού κέντρου στην τοπική κοινωνία.  
 
Η ιστορία της Δ.Β.Α. 
Ο λόγος για μια Δημοτική Βιβλιοθήκη σε μια μικρή πόλη, την Ακράτα με πληθυσμό 5.500 
κατοίκους και αξιοσημείωτη πολιτιστική παράδοση. Οι εμψυχωτές εθελοντές εκπαιδευτικοί 
αποτελούν την Ο.Ε., και επιχειρούν να εμπλέξουν τους μαθητές των δημοτικών και 
νηπιαγωγείων της ευρύτερης περιοχής σε δημιουργικές δράσεις φιλαναγνωσίας.  

Η Δ.Β.Α. δημιουργήθηκε στους κόλπους του ιστορικού πολιτιστικού συλλόγου 
«Αναγέννησις» Ακράτας τη δεκαετία του ’80 από καθηγητές του Γυμνασίου Ακράτας και 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένη 
αίθουσα στο κέντρο της πόλης. Οι καταγεγραμμένοι τίτλοι των βιβλίων ανέρχονται στους 
6.000. Μια βιβλιοθήκη, που συνεχώς αυξάνει τον αριθμό των βιβλίων της από δωρεές 
κατοίκων αλλά και από χρηματοδότηση του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Αιγιάλειας. Ο ρόλος της 
συμπίπτει με την ανάπτυξη της γνώσης των βιβλιόφιλων κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. 
Οι ενήλικοι αναγνώστες δανείζονται βιβλία και οι ανήλικοι συμμετέχουν ενεργά στις βιβλιο-
δράσεις που παρέχονται στο αναγνωστικό κοινό δωρεάν τα Κυριακάτικα πρωινά.    

Σήμερα ανήκει στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και 
Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας». Πρόκειται για μία από τις έξι βιβλιοθήκες του 
Δήμου Αιγιάλειας. Μαζί με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αιγίου «Γεώργιος Παναγόπουλος» 
εντάσσεται στο Δίκτυο Βιβλιοθηκών Future Library και παίρνει μέρος στις καλοκαιρινές 
εκστρατείες ανάγνωσης με συμμετοχή πλήθους παιδιών.   

Τον Οκτώβριο του 2014 ορίστηκε Ο.Ε. με πρόεδρο της διοικούσας επιτροπής της Δ.Β.Α. 
την υπογράφουσα και μέλη τρεις ακόμα εκπαιδευτικούς που εργάζονται στα σχολεία της 
ευρύτερης περιφέρειας. Το έργο της διοικούσας επιτροπής υποβοηθείται από 
αναπληρωματικά μέλη και εθελοντές της τοπικής κοινωνίας69, οι οποίοι προσπαθούν να 
μετατρέψουν κάθε συνάντηση στη Δ.Β.Α. σε προέκταση της εκπαιδευτικής πράξης μέσα 
από ενδιαφέρουσες δραστηριότητες.  

Όπως γίνεται κατανοητό, το μοντέλο που χαρακτηρίζει την ταυτότητα της Δ.Β.Α. είναι το 
Μαθησιακό/ Πολιτισµικό / Κοινωνικό µοντέλο µε κατεύθυνση τον γραµµατισµό σε σχέση 
με το παρελθόν που προσέγγιζε το «παραδοσιακό» βιβλιογραφικό μοντέλο. Κάνουμε λόγο 
για καινοτομία, καθώς οι δράσεις περιέχουν πρωτοτυπία και προστιθέµενη αξία για τους 
εμπλεκόμενους. Βασίζονται, δε,  στη δηµιουργικότητα, τη συµµετοχή και τη συνεργασία και 
τέλος, στην προώθηση και ανάδειξη των δράσεων μέσα από στοχευμένη επικοινωνιακή 
δραστηριότητα (Κατσιρίκου, 2009).   
 
Το «Πώς» του τρίπτυχου «Σχεδιάζουμε, Υλοποιούμε, Διαχέουμε».  
Απαραίτητη προϋπόθεση για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των φιλαναγνωστικών 
δράσεων αποτελεί η γνώση των αναγκών και των προσδοκιών των μικρών βιβλιόφιλων 
                                                           
69 Ρογκάκου Βάνια, Φωτεινού Ευγενία, Πολύδερα Έλλη, Πατρινός Γεώργιος και Ασημακοπούλου Ματίνα.  
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σχετικά με τη Δ.Β.Α. Οι εκπαιδευτικοί σε άτυπες αλλά τακτές συνεδρίες αποφασίζουν «τι» 
θα περιλαμβάνουν οι δράσεις, κάνοντας ένα προγραμματισμό της χρονιάς. Επιλέγουν α) τα 
βιβλία, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία των αναγνωστών με σκοπό να εμπλέξουν τα παιδιά 
ενεργητικά σε δράσεις με ενδιαφέρον και β) το είδος της βιωματικής προσέγγισης με μία 
διαφορετική τεχνική κάθε φορά (θεατρικό παιχνίδι, εικαστική δραστηριότητα κ.ά.). Η όλη 
προσέγγιση βασίζεται στο αναγνωστικό μοντέλο του «εμπλεκόμενου αναγνώστη», 
σύμφωνα με την τυπολογία του Poslaniek (Επιμορφωτικό υλικό ΕΚΕΒΙ), όπου ο αναγνώστης 
συνδιαλέγεται με το βιβλίο συσχετίζοντάς το με τις δικές του εμπειρίες. Η Ο.Ε. 
συνυπολογίζει την παράδοση, την ιστορία, το πολιτιστικό γίγνεσθαι και την ιδιαίτερη 
φυσιογνωμία του τόπου. Προγραμματίζει δράσεις με αφορμή επετείους ή παγκόσμιες 
ημέρες (γιορτή της μάνας, Απόκριες, μεγάλες θρησκευτικές γιορτές κ.ά.). Θέτει τους 
παιδαγωγικούς στόχους και με αφετηρία το χώρο της βιβλιοθήκης επιλέγει τον τόπο αλλά 
και διαφορετικούς, κάθε φορά, τρόπους προσέγγισης και υλοποίησης των δράσεων.      

 
Το «Πού» 
Η Ο.Ε. συντονίζει παιδαγωγικές δράσεις με τη μορφή αναγνωστικών εμψυχώσεων που 
υλοποιούνται στην καρδιά της πόλης και πραγματοποιούνται μέσα κι έξω από το χώρο της 
βιβλιοθήκης. Εντάσσονται σε «Πολιτιστικές Διαδρομές» (Π.Δ.) μέσα στην πόλη σε 
συνεργασία με φορείς πολιτισμού, (Ν.Π.Π.Δ. Δήμου Αιγιάλειας, Ίδρυμα Μ. Χατζιδάκις- Ν. 
Γκάτσος, Δημοτική Πινακοθήκη Ακράτας, Πολιτιστικός Σύλλογος «Αναγέννησις» κ.ά.), 
συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (πρόγραμμα Future 
Library) και επιχειρήσεις του τόπου (Μυλέλια). Ένα παρόμοιο παράδειγμα συναντάμε στη 
Δημοτική Βιβλιοθήκη του Malmö στη Σουηδία, με τίτλο “Your life, your dreams, your 
library” όπου τα παιδιά μέσω των δράσεων της βιβλιοθήκης συναντιούνται με τη 
«συνείδηση της πόλης», πειραματίζονται και καινοτομούν.  

Στις δράσεις συμμετέχουν ως εμψυχωτές εκτός από τους εκπαιδευτικούς της Ο.Ε. και 
ντόπιοι εικαστικοί με αρωγούς εθελοντές γονείς και ηλικιωμένους. Απώτερος στόχος να 
ενεργοποιηθεί η τοπική κοινωνία και να συνδράμει με το έμψυχο πνευματικό δυναμικό της 
στην οικοδόμηση μιας διά βίου σχέσης του παιδιού με το λογοτεχνικό βιβλίο.  

Η Ο.Ε. θεωρεί ότι μέσω των σχεδιασμένων φιλαναγνωστικών δράσεων παρέχει μιας 
μορφής ελεύθερης αγωγής, ευχάριστης ενασχόλησης τόσο σημαντικής, ώστε από τη μία, 
όπως εύστοχα αναφέρει ο Πυλαρινός (Ήλια, 2005: 94), η αρωγή «της Παιδικής Λογοτεχνίας 
ως εξισορροπητικού παράγοντα μεταξύ αυθόρμητης αγωγής και συστηματικής 
εκπαίδευσης, …να αποτελεί ένα σύγχρονο πνευματικό εργαλείο». Από την άλλη, να 
συντελείται η γνωριμία των παιδιών με τον χωροχρόνο της πόλης, ένα μάθημα, δηλαδή, 
τοπικής ιστορίας και συνάντησης με το ανθρωπογενές περιβάλλον και τον πολιτισμό του 
τόπου.   
 
Τo Τι και το Πώς της Δράσης 
Οι δράσεις που παρουσιάζουμε πραγματοποιήθηκαν το διάστημα Νοέμβριος 2015-
Φεβρουάριος 2016. Μέλημα της Ο.Ε. ήταν η όσο το δυνατόν καλύτερη οργάνωση του 
χώρου της βιβλιοθήκης και ιδιαίτερα το τμήμα με τους παιδικούς τίτλους. Οι εκπαιδευτικοί 
έχουν αναλάβει πρωτοβουλιακή δράση για το ζωντάνεμα της Δ.Β.Α., μια προσπάθεια που 
αγκάλιασε η τοπική κοινωνία.   

Στη συνέχεια, δόθηκε βάρος στην καλλιέργεια θετικού παιδαγωγικού κλίματος, στην 
ανάπτυξη νέων διδακτικών πρακτικών και βιωματικών προσεγγίσεων ώστε να εξασφαλιστεί 
η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών των σχολείων της ευρύτερης περιοχής.   
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Οι δράσεις δομούνται πάνω σε γνωστικούς, παιδαγωγικούς και κοινωνικούς στόχους. 
Βασικός σκοπός τους είναι, τα παιδιά να αναπτύξουν, μέσα από τη συνάντησή τους με 
διάφορα λογοτεχνικά είδη ποικίλες δεξιότητες, καθώς και πνευματικές και ψυχικές 
ικανότητες (Gottman, 2011). Για το λόγο αυτό η Ο.Ε. επιλέγει συνειδητά τη συνδρομή 
διαφορετικών τεχνών και τις εμπλέκει στις δράσεις.  

Η Ο.Ε. ενστερνίζεται τις αρχές της πολλαπλής νοημοσύνης στο σχεδιασμό των δράσεων: 
τα παιδιά  να ασκούνται στην ενσυναίσθηση, να συμμετέχουν βιωματικά σε θεατρικά 
παιχνίδια, να ενεργοποιούν τις αισθήσεις, να καλλιεργούν τη φαντασία τους και να 
εκφράζονται  δημιουργικά. Στόχος η αναγνωστική απόλαυση και η παραγωγή πρωτότυπων 
ιδεών και προϊόντων που θα φέρουν την προσωπική τους σφραγίδα (Gardner, 1983). Να 
αισθανθούν χαρά και ευχαρίστηση μέσα από τη συμμετοχική διαδικασία, να αναπτύξουν το 
αισθητικό τους κριτήριο και να υιοθετήσουν θετική στάση στα πνευματικά έργα των 
ανθρώπων μέσα στο χρόνο.  

Η Ο.Ε. προχώρησε στη δημιουργία σελίδας70 στα κοινωνικά δίκτυα με τίτλο «Ομάδα 
Εθελοντών Εμψυχωτών Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ακράτας - "Αναγέννησις", ώστε να 
ενημερώνονται οι γονείς των παιδιών για τις συναντήσεις. Η σελίδα έχει στόχο την 
προσέλκυση του αναγνωστικού κοινού. Εκεί αναρτάται φωτογραφικό υλικό από τις 
συναντήσεις και τις παιδικές δημιουργίες που προκύπτουν από αυτές.   

Μέσος όρος παιδιών που έρχονται στη βιβλιοθήκη είναι 25. Διάρκεια συνάντησης 1.30- 
2.00 ώρες με συνοδεία γονέων όταν το παιδί είναι ηλικίας νηπιαγωγείου. Τα παιδιά έχουν 
τη δυνατότητα να δανειστούν βιβλία κάνοντας χρήση της κάρτας μέλους. Η Δ.Β.Α. περιέχει 
ποικίλα αναγνώσματα. Ειδικότερα: Βιβλία με εικόνες, παραμύθια (έντυπα και σε cd), μικρές 
ιστορίες, ποιητικές συλλογές, μυθιστορήματα, ανθολογίες με παραδόσεις, βιβλία γνώσεων, 
επιτραπέζια παιχνίδια κ.ά. 
 
Παρουσίαση δράσεων: 
Οι δράσεις, μέσω των οποίων υλοποιούνται οι στόχοι που έχει θέσει η Ο.Ε., ποικίλουν και 
καθορίζονται από τον παράγοντα της διαφορετικής προσέγγισης και επιλεγμένου τόπου. 
Βασίστηκαν στη θεμελιώδη αρχή της θεωρίας «Μάθησης μέσω Σχεδιασμού», όπου θέλει 
τον εκπαιδευτικό να δρα με πολλαπλούς ρόλους σε ένα νέο περιβάλλον μάθησης και τον 
μαθητευόμενο ενεργό συμμέτοχο στις δράσεις αυτές. Η Ο.Ε. σχεδίασε με τέτοιον τρόπο τις 
δράσεις ώστε να ενταχθούν στα πολιτιστικά παραγόμενα της τοπικής κοινωνίας και να 
συνδυαστούν με την ιστορία του τόπου. Το σλόγκαν που υιοθέτησε είναι: «Αγα-Πάμε 
Βιβλιοθήκη» και όπως γίνεται κατανοητό έχει διπλή σημασία τόσο σαν πρόσκληση όσο και 
σαν βιωμένο συναίσθημα.  

Κάθε συνάντηση με τους μικρούς φιλαναγνώστες ακολουθεί το μοτίβο: Ανακοίνωση του 
θέματος μέσω προσκλήσεων. Παρουσίαση του βιβλίου ή βιβλίων με συγκεκριμένο θέμα 
από την ομάδα εμψυχωτών. Κάθε φορά επιλέγεται διαφορετική μορφή: Διάβασμα ή 
αφήγηση αποσπάσματος ή ολόκληρου του βιβλίου εάν η έκτασή του το επιτρέπει. Η 
παρουσίαση του θέματος μπορεί να υποστηριχθεί και από ηλεκτρονικό υπολογιστή 
(ψηφιακή αφήγηση του βιβλίου) ή δραματοποιημένη από τους εμψυχωτές (παρουσίαση 
κουκλοθεάτρου). Ακολουθεί συζήτηση με τα παιδιά, ανταλλαγή απόψεων- κατάθεση 
εμπειριών. Επόμενο στάδιο είναι η υλοποίηση της σχεδιασμένης βιβλιοδράσης με ενεργή 
συμμετοχή των παιδιών (αναπαράσταση, ελεύθερη δραματοποίηση, παιχνίδια, παντομίμα 
κ.ά.). Οι εθελοντές τα υποβοηθούν να δημιουργήσουν και να αυτοεκφραστούν. Τους 
                                                           

70  https://www.facebook.com/bibliothiki.Akratas/?fref=ts  
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παρέχουν όλα τα υλικά για να δημιουργήσουν τα προϊόντα που συνδέονται με τις  
σχεδιασμένες  βιβλιοδράσεις:  

• Συνάντηση 1η – Παιχνίδια γνωριμίας, Καλλιτεχνικές δημιουργίες 
• Παραμύθι (Ευγένιου Τριβιζά)- προβολή ταινίας- Εργαστήρι: δημιουργία ηρώων από 

κάλτσες που ζωντανεύουν στα χέρια των παιδιών.   
• Αφήγηση χριστουγεννιάτικου παιδικού μυθιστορήματος- Εργαστήρι: Παρασκευή 

σοκολατένιων γλυκών που αναφέρονται στο κείμενο.  
• Απόκριες. Γρίφοι με τοπική ιστορία, ακροστιχίδες, παραδοσιακά έθιμα. 

Αναπαράσταση: «Παίζουμε ένα έθιμο απ' τα παλιά, τη "Χάσκα"».  
• Η μαγισσούλα των Αποκριών. Εργαστήρι: δημιουργία μαγισσών με ευτελή υλικά. 

Παιχνίδι Κρυμμένου Θησαυρού στην πλατεία Ακράτας.   
• Άνοιξη: Εργαστήρι: δημιουργία «Χελιδόνα» -Παραδοσιακά κάλαντα (1ης Μάρτη) 
• Σαρακοστή.1: Π.Δ. στα ΜΥΛΕΛΙΑ- Ξενάγηση στον παραδοσιακό φούρνο. Τα παιδιά 

ζυμώνουν στη βιβλιοθήκη και δημιουργούν την «κυρα-Σαρακοστή». Φουρνίζουν τις 
δημιουργίες τους στον ξυλόφουρνο. 

• Πάσχα.2.: Ο Λάζαρος και τα "Λαζαράκια" –Ζυμώνουν στη βιβλιοθήκη τα 
"Λαζαράκια" και φουρνίζουν τις δημιουργίες τους στον ξυλόφουρνο 

• "Τρελομελοπινελάκια"- Π.Δ. Δημοτική Πινακοθήκη Ακράτας. Ξενάγηση από 
εικαστικό. Εργαστήρι: δημιουργία έργων με αφορμή τη συνάντηση των παιδιών με 
τους πίνακες της έκθεσης ζωγραφικής.   

• Αφιέρωμα στη Μάνα- Γιαγιάδες και μητέρες αφηγούνται παραμύθια και αληθινές 
ιστορίες –Δημιουργούν το «αλφαβητάρι της αγάπης»  

• Καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας 2015- Π.Δ. Γνωριμία με 
τα έργα του Πωλ Κλεε- Τοιχογραφία δημ. Πινακοθήκης Ακράτας- εικαστικές 
απεικονίσεις 

• Π.Δ.: Εκθεσιακός χώρος Ιδρύματος «Μάνος Χατζιδάκις – Νίκος Γκάτσος- εικαστικές 
απεικονίσεις με αφορμή εξώφυλλα δίσκων των δύο δημιουργών. 

• "Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη..." Συνεργαζόμενες δημοτικές βιβλιοθήκες (Αιγίου και 
Ακράτας)- Απονομή επαίνων σε εθελοντές και παιδιά αναγνώστες.  

• Τενεκεδούπολη- Εργαστήρι: δημιουργία τενεκεδένιων ηρώων. Κουκλοθέατρο από 
νηπιαγωγό.  

• Σαρλό- Εργαστήρι: δημιουργία ήρωα με κολάζ. Θεατρικό παιχνίδι- βουβός 
κινηματογράφος  

• Ειρεσιώνη- δημιουργία «αρχαίου κλαδιού» και αναπαράσταση εθίμου της 
αρχαιότητας 

• Προβολή χριστουγεννιάτικης ταινίας.  
• Ψηφιακή Αφήγηση παραμυθιού με χρήση νέων τεχνολογιών- Βιντεοπροβολή. 

Εργαστήρι: δημιουργία της ταυτότητας των ηρώων με τη μορφή κόμικς.  
• Π.Δ. Θεατρικό παιχνίδι με εμψυχώτρια καλεσμένη συγγραφέα (Άννα Δενδρινού) στο 

πολιτιστικό κέντρο της πόλης (κτίριο Αναγέννησις).  
 

Μετά την ώρα της δημιουργίας, ακολουθεί το στάδιο της παρουσίασης των προϊόντων 
τους αρχικά στην ομάδα. Στη συνέχεια, αναρτούνται στο χώρο της βιβλιοθήκης και στη 
σελίδα της στα κοινωνικά δίκτυα. Πολλά από τα προϊόντα η Ο.Ε. τα επεξεργάζεται 
ηλεκτρονικά και τα παρουσιάζει στην επόμενη συνάντηση μέσω βιντεοπροβολής. Ο 
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διαμοιρασμός αυτός αρέσει πολύ στους μικρούς αναγνώστες και αποτελεί κίνητρο να 
συμμετάσχουν και στις επόμενες δράσεις.    

Η σελίδα της Δ.Β.Α. στα κοινωνικά δίκτυα συμβάλλει στην ενημέρωση και την προβολή 
των δραστηριοτήτων των φιλαναγνωστικών συναντήσεων.  
 
Αποτίμηση 
Η Δ.Β.Α. είναι ένας δημόσιος χώρος πολιτισμού και μάθησης, ένας χώρος προσωπικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης των εμπλεκομένων. Οι εκπαιδευτικοί της Ο.Ε. καταφέρνουν να 
γίνονται σε κάθε συνάντηση μεσολαβητές και συνοδοιπόροι στην αναζήτηση της γνώσης με 
τους μικρούς βιβλιόφιλους. Η επιλογή των δράσεων (1ο βήμα: Σχεδιάζουμε), του τόπου 
(ιστορικό κέντρο της πόλης, πλατεία) και του χώρου (Δημοτική Πινακοθήκη, Πολιτιστικό 
κέντρο Αναγέννησις κ.ά.), δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά που συμμετέχουν αυθόρμητα κι 
ενεργά να γίνονται «κοινωνοί» της τοπικής ιστορίας και του πολιτιστικού της γίγνεσθαι.   

Η αποτίμηση των σταδίων, από τον σχεδιασμό ως την υλοποίηση και εφαρμογή των 
δραστηριοτήτων συμπεριλαμβάνει ως αξιολογική διαδικασία τις «πολλαπλές φωνές», όπως 
αναφέρεται στο μοντέλο «Μάθηση μέσω Σχεδιασμού». Η κατάθεση των εμπειριών και των 
βιωμάτων των μαθητών σε κάθε στάδιο νοηματοδοτεί τη μάθησή τους και εμπλαισιώνει τη 
νέα γνώση μέσα από ενδιαφέρουσες δραστηριότητες (Βοσνιάδου, 2001) εκτός του 
ασφυκτικού σχολικού πλαισίου. Τα παιδιά δημιουργούν ελεύθερα, συμμετέχουν 
συνειδητά, συνεργάζονται, απολαμβάνουν την ώρα δημιουργίας, χαίρονται, παράγουν 
πολιτιστικά προϊόντα με αφορμή ένα βιβλίο στον τόπο συνάντησης παιδιού-βιβλίου στη 
βιβλιοθήκη. 

Η αποτίμηση έχει θετικά αποτελέσματα για τους εμπλεκόμενους. Οι μικροί βιβλιόφιλοι 
γίνονται «συνταξιδευτές» στη γνώση μέσα από δραστηριότητες που έχουν νόημα γι’ 
αυτούς, καθώς αυτές νοούνται ως «ενεργές διαδικασίες πολιτισμικής διεπίδρασης και 
αναδημιουργίας» (Kalantzis, Cope & Arvanitis, 1997), σύμφωνα με το μοντέλο των 
Πολυγραμματισμών. Μέσα αλλά κι έξω από τον χώρο της βιβλιοθήκης, όπου λαμβάνουν 
χώρα οι βιβλιοδράσεις, οι βιβλιόφιλοι αναπτύσσουν τον εαυτό τους, καλλιεργούν το 
αισθητικό τους κριτήριο, μαθαίνουν την ιστορία του τόπου και τα ενδιαφέροντά τους 
στρέφονται στα βιβλία και στις Τέχνες. Αναπτύσσουν αβίαστα αναγνωστικές και 
καλλιτεχνικές δεξιότητες, καλλιεργούν τη γλωσσική τους έκφραση και αποκτούν 
«φιλαναγνωστική συμπεριφορά» (Καρακίτσιος, επιμορφωτικό υλικό ΕΚΕΒΙ). Τέλος, 
κοινωνικοποιούνται, καλλιεργώντας το αίσθημα «της ευθύνης που προκαλεί η συνύπαρξη 
με άλλους, η χρησιμοποίηση κοινού υλικού» (Ντελόπουλος, 117, ΕΚΕΒΙ, 1998).  

Οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν ως σχεδιαστές νέων περιβαλλόντων μάθησης.  
Καταφέρνουν να δημιουργήσουν νέα γνώση μέσα από τις φιλαναγνωστικές συναντήσεις (2ο 
βήμα: Υλοποιούμε) και τα πολιτιστικά προϊόντα που παράγουν τα παιδιά. Η οικοδόμηση 
της νέας γνώσης μέσα από την πρότασή μας συνδράμει στην ολοκλήρωση της ολότητας του 
παιδιού, στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και στην απόκτηση ταυτότητας «ενεργού 
μέλους» της κοινωνίας.  

Μέσα από τις δράσεις της η Ο.Ε. συνεισφέρει στη καλλιέργεια κουλτούρας βιβλιοθήκης. 
Τα παιδιά και οι γονείς τους εντάσσουν στις προτεραιότητές τους την τοπική βιβλιοθήκη κι 
εξοικειώνονται με την έννοια του βιβλίου.  

Τα «πολιτιστικά προϊόντα» των παιδιών που συμμετέχουν στις δράσεις εκτίθενται στον 
χώρο της βιβλιοθήκης, αναρτώνται στα κοινωνικά δίκτυα και στη σελίδα των Εθελοντών 
Εμψυχωτών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης (3ο βήμα: Διαχέουμε).  
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Εικόνα 1. 

 
Η Δ.Β.Α. μετατρέπεται κάθε φορά σε κύτταρο πολιτισμού της τοπικής κοινωνίας 

(Εικόνα.1.), γιατί «Η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας ως πρακτικής καλλιεργείται από μικρή 
ηλικία και αποτελεί τη μόνη εγγύηση ότι η οικονομική κρίση δεν θα ανακόψει, 
μεσοπρόθεσμα, την αγάπη μας για το διάβασμα», όπως πολύ εύστοχα εξηγεί ο 
Καμπουρόπουλος (ΕΚΕΒΙ, 1999), μια παραδοχή, που φαίνεται να γνωρίζουν καλά οι 
εκπαιδευτικοί που απαρτίζουν την Ο.Ε.  

Ο απολογισμός, εξάλλου, της καλοκαιρινής εκστρατείας ανάγνωσης (2015), μαρτυρεί 
200.000 παιδιά και γονείς να επωφελούνται τα τελευταία 3 χρόνια από τις καλοκαιρινές 
εκστρατείες για την προώθηση της ανάγνωσης και δημιουργικότητας του προγράμματος 
Future Library σε 140 βιβλιοθήκες σε όλη την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης και της Δ.Β.Α.  

Η Ο.Ε. κατάφερε να κάνει πραγματικότητα το σλόγκαν της δημοτικής βιβλιοθήκης 
Καλαμαριάς «Στις βιβλιοθήκες ο κόσμος είναι πολύχρωμος». Με τις παρεμβάσεις των 
εκπαιδευτικών σαν προσωπική τους επιλογή, σαν δουλειά ομάδας και παρέμβασης με 
στόχο το ανήλικο αναγνωστικό κοινό του τόπου τους, πετυχαίνουν τα παιδιά αναγνώστες 
να ξαναδιαβάσουν τον κόσμο και να γίνουν μέλη της μεγάλης «κοινότητας των 
αναγνωστών». Γίνονται δάσκαλοι που βιώνουν «τη μαγεία της παιδικής ψυχής και τη 
μετουσιώνουν σε Τέχνη», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Μπάρτζης (Οικονομοπούλου, 
2002: 185). 

Για να ισχυροποιηθεί η δράση των εκπαιδευτικών της Ο.Ε., όμως, αλλά και κάθε άλλη 
εθελοντική δράση που σκοπεύει στην προώθηση του βιβλίου, θα έπρεπε, κατά τη γνώμη 
μας, να υπάρχει μια πιο συστηματοποιημένη εθνική πολιτική «ανάγνωσης». Μια πολιτική 
στήριξης του βιβλίου από την Πολιτεία με ενίσχυση των δράσεων των βιβλιοθηκών κυρίως 
των δημόσιων και τη διάδοση του βιβλίου στο παιδικό κοινό, ώστε οι νέοι αναγνώστες ως 
χρήστες του πολιτισμικού αγαθού «βιβλίο» να επιστρέψουν με τη σειρά τους πολλαπλάσια 
οφέλη τόσο στη βιβλιοθήκη όσο και στον τόπο. Ίσως, έτσι, στηριχθεί το εθελοντικό έργο της 
Ο.Ε. για την απόλαυση και την αξιοποίηση του βιβλίου, την προβολή του μέσα από τη 
συστράτευση των τεχνών. Η ανάπτυξη της φιλαναγνωστικής συμπεριφοράς αποτελεί, εκτός 
των άλλων, και σημαντικό δείκτη της ποιότητας ζωής και του κυρίαρχου συστήματος αξιών.  

http://summer.futurelibrary.gr/
http://summer.futurelibrary.gr/
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Η όλη παρουσίαση, θέλουμε να πιστεύουμε, κατέδειξε ότι η Ο.Ε. συνεισφέρει μέσα από 
τις δράσεις της στην πολιτιστική ανάπτυξη της επαρχιακής πόλης και λειτουργεί ως 
παράδειγμα καινοτομίας και εθελοντισμού.   
 
Ευχαριστίες 
Στην επιτυχία του έργου της Ο.Ε., όλο αυτό το διάστημα, πολύτιμοι αρωγοί στάθηκαν το 
Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Αιγιάλειας, οι επιχειρήσεις του τόπου και το Δ.Σ. του Πολιτιστικού 
Συλλόγου «Αναγέννησις», ιδιαίτερα ο Πρόεδρος Χρήστος Ασημακόπουλος και η ταμίας 
Μαρία Γερολύμου. Ευχαριστούμε τον εικαστικό Δημήτρη Λάγκα και τις νηπιαγωγούς 
Γεωργία Ρόζου, Βιβή Παπανελοπούλου, Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου.  
 
Βιβλιογραφικές Αναφορές 
Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία 
Gardner, H. (1983.) Frames of Mind: The Theory of multiple intelligences. New York: Basic 
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Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία 
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Wojnar, I. (1996). Μόρφωση και Πολιτιστική Αγωγή. Στο Α. Κοσμόπουλος, Α. Υφαντή & Ν. 

Πετρουλάκης (Επιμ.), Η Εκπαίδευση στην Ενωμένη Ευρώπη (σελ. 178 – 187). Αθήνα: 
Ελληνικά Γράμματα.  

Αγγελοπούλου, Β. (1995). «Παιδικές βιβλιοθήκες. Οι στόχοι και η λειτουργία τους». Στο: 
Κατσίκη-Γκίβαλου, Ά. (επιμ.). Παιδική λογοτεχνία: Θεωρία και πράξη. Tόμος Α΄. 
Αθήνα: Καστανιώτης, σσ. 183-191. 

Γκίβαλου, Α. (1994). Ο δάσκαλος ανάμεσα στο παιδί και το βιβλίο. Στο Φιλαναγνωσία και 
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Ήλια Ελ. (2007). Η Παιδική Λογοτεχνία στην Εκπαίδευση, Εκδ. Εργαστήριο Λόγου και 
Πολιτισμού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βόλος  

Μπρασέρ Φ. (2005). 1001 δραστηριότητες για να αγαπήσω το βιβλίο, Μεταίχμιο. 
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Περίληψη 
Η ανάλυση και η αξιοποίηση των εικόνων στη διδακτική διαδικασία αποτελούν το πλέον ουσιαστικότερο βήμα 
προς την απόκτηση των βασικών δεξιοτήτων του οπτικού γραμματισμού, δεδομένης και της ολοένα και 
αυξανόμενης χρήσης οπτικού υλικού σε κάθε έκφανση της καθημερινής μας ζωής. Η πολυτροπικότητα και η 
πολυσημία, χαρακτηριστικά στοιχεία στα περισσότερα διδακτικά εγχειρίδια της τελευταίας γενιάς για το 
Δημοτικό Σχολείο (2006 κ.ε.), σηματοδοτούν μια νέα φιλοσοφία στην προσέγγιση της γνώσης. Η παρούσα 
εργασία, θέτοντας στο μικροσκόπιο το τελευταίο χρονικά εισαχθέν εγχειρίδιο στο Δημοτικό Σχολείο, αυτό της 
Ιστορίας της ΣΤ΄ τάξης,  ξεκινά από το ερώτημα «Είναι τυχαία ή στοχευμένη η επιλογή και η τοποθέτηση των 
εικόνων στο συγκεκριμένο σχολικό εγχειρίδιο;». Η φιλοσοφία της προσέγγισης του υλικού εφάπτεται με την 
Κοινωνική Σημειωτική, η οποία θεωρεί ότι κάθε οπτική αναπαράσταση αποτελεί επικοινωνιακή πράξη μεταξύ 
δημιουργού και παρατηρητή, με τον εικονιστικό κώδικα να είναι εύκολα ερμηνεύσιμος από άτομα που 
ανήκουν στο ίδιο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο. Το μεθοδολογικό εργαλείο ανάλυσης βασίζεται στην 
Γραμματική του Οπτικού Σχεδιασμού των Gunter Kress και Theo van Leeuwen, με το οποίο εξετάζονται η 
διαπροσωπική και η κειμενική μεταλειτουργία των οπτικών αναπαραστάσεων του βιβλίου, ενώ σε κάθε μία 
από τις τελευταίες προτείνονται τρόποι διδακτικής αξιοποίησής της. Στην παρούσα εισήγηση θα 
παρουσιαστούν το βασικό θεωρητικό πλαίσιο, μερικά παραδείγματα της εφαρμογής αυτής, προτάσεις 
διδακτικής αξιοποίησης καθώς και ορισμένα από τα πιο βασικά συμπεράσματα της ευρύτερης έρευνας. 
 
1. Η Γραμματική του Οπτικού Σχεδιασμού ως μεθοδολογικό εγχειρίδιο ανάλυσης και 
διδακτικής αξιοποίησης οπτικών αναπαραστάσεων 
Το 1996 (μετάφραση στα ελληνικά το 2010), οι Gunther Kress και Theo van Leeuwen 
εξέδωσαν την Γραμματική του Οπτικού Σχεδιασμού (στο εξής: ΓΟΣ), ένα μεθοδολογικό 
εγχειρίδιο σημειωτικής ανάλυσης εικόνων, βασισμένο στις επιταγές της Κοινωνικής 
Σημειωτικής και της Κριτικής Γλωσσολογίας, όπως διατυπώθηκαν κατά βάση από τον Μ.Α.Κ. 
Halliday. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, κάθε οπτική αναπαράσταση αποτελεί μια 
προσπάθεια επικοινωνίας ενός δημιουργού με τον παρατηρητή, μέσω κωδικοποιημένων 
μηνυμάτων έκφρασης, που δεν είναι άλλα από τα βασικά δομικά στοιχεία της εικόνας. Το 
πλαίσιο και οι προϋποθέσεις της επικοινωνίας αυτής, η οποία, αντίθετα με ό,τι διατύπωνε ο 
Saussure, είναι εμπρόθετη,  καθορίζονται από την ταύτιση του κοινωνικοπολιτισμικού και 
ψυχολογικού πλαισίου των δύο πλευρών. Τα παραπάνω διαμορφώνονται από το 
περιβάλλον και τις εμπειρίες των συμμετεχόντων: κατά συνέπεια, ο τρόπος με τον οποίο 
δομούνται οι οπτικές αναπαραστάσεις ως μέσα επικοινωνίας δεν είναι αυθαίρετος, αλλά 
δομείται με βάση κάποιες αρχές, οι οποίες αφορούν τις τρεις μεταλειτουργίες της μη 
γλωσσικής επικοινωνίας (Halliday, 1978: 36-58 & 2004; 29, Kress & van Leeuwen, 2010: 52).  

mailto:zagkotas@gmail.com
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Η πρώτη μεταλειτουργία, η αναπαραστατική-ιδεολογική, αφορά τα είδη των δομών μέσα 
στις οποίες κωδικοποιείται η οπτική εμπειρία, αναζητά δηλαδή το είδος της οπτικής 
αναπαράστασης. Αυτή μπορεί να εξιστορεί κάτι, να είναι δηλαδή μια αφηγηματική 
αναπαράσταση, στην οποία σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν τα ανύσματα, οι γραμμές που 
προκύπτουν από περιγράμματα ή εξέχουσες μορφές. Τα κάθετα ανύσματα 
αντιπροσωπεύουν το βάρος αλλά και τη στατικότητα, ενώ τα οριζόντια και πλάγια την 
κίνηση και τη δυναμική των σχημάτων. Εκτός από αφηγηματική, μια αναπαράσταση μπορεί 
να είναι εννοιολογική, δηλαδή να ταξινομεί ή να αναπαριστά συμβολικά κάποια στοιχεία. 
Παραδείγματα αφηγηματικής και εννοιολογικής αναπαράστασης αποτελούν αντίστοιχα 
ένας κλασικός πίνακας ζωγραφικής και ένα διάγραμμα (Kress & van Leeuwen, 2010: 119-
136) 

Η διαπροσωπική μεταλειτουργία ενδιαφέρεται για τις κοινωνικές σχέσεις που 
αναπτύσσονται ανάμεσα στον δημιουργό και στον θεατή μέσα από τρεις παραμέτρους: την 
επαφή, την κοινωνική απόσταση και την προοπτική. Η επαφή εξετάζει το αν η 
αναπαριστώμενη παράσταση καλεί τον θεατή να δράσει (εικόνα απαίτησης) ή να 
παρατηρήσει (εικόνα παροχής). Η κοινωνική απόσταση αφορά το πόσο μακριά –επομένως- 
και πόσο στενή σχέση επιδιώκεται- στέκουν οι αναπαριστώμενοι και ο παρατηρητής. Αυτή 
ορίζεται ως άμεση (διακρίνεται μόνο το πρόσωπο ή το κεφάλι), κοντινή προσωπική (κεφάλι 
και ώμοι), μακρινή προσωπική (η μορφή από τη μέση και πάνω), κοντινή κοινωνική 
(ολόκληρο το σώμα), μακρινή κοινωνική (το σώμα με τον γύρω χώρο) και δημόσια 
(περισσότερο του ενός άτομα). Η προοπτική έχει να κάνει με τη γωνία παρατήρησης: η 
οριζόντια γωνία, όταν είναι ευθεία, επιτρέπει την εμπλοκή του θεατή στα αναπαριστώμενα, 
ενώ όταν είναι πλάγια, τον καλεί σε αποστασιοποιημένη παρατήρηση. Αντίστοιχα, η κάθετη 
γωνία (υψηλή, ίση ή χαμηλή) ορίζει το βαθμό κυριαρχίας ή υποβλητικότητας του θεατή 
απέναντι στα αναπαριστώμενα (Hall, 1966; Halliday, 2004; 30-31, Arnheim, 2007; 386, Kress 
& van Leeuwen, 2010: 202) 

Η κειμενική μεταλειτουργία, συνθέτει όλα τα παραπάνω σε ένα ενιαίο σύνολο, στη 
«γεωγραφία» του οποίου, κάθε στοιχείο εμπεριέχει κάποιο νόημα ως προς τη θέση του. Η 
αξία της κάθε πληροφορίας ορίζεται από τη θέση της στα τεταρτημόρια που συγκροτούν 
δύο άξονες διαίρεσης της εικόνας. Στο κέντρο τοποθετείται πάντοτε η βασική πληροφορία. 
Ό,τι υπάρχει στο πάνω μέρος της εικόνας, ανήκει στο Ιδεατό, ενώ ό,τι συναντούμε στο κάτω 
μέρος, ανήκει στο Πραγματικό. Τα μη σημαντικά στοιχεία τοποθετούνται στο Περιθώριο, 
ενώ στα αριστερά της εικόνας υπάρχει το Δεδομένο και στα δεξιά το Νέο. Θα κατανοούσε 
κανείς καλύτερα τα παραπάνω εάν θεωρούσε ως οπτικό σύνολο μια εικόνα με τη λεζάντα 
της. Όταν η λεζάντα βρίσκεται δεξιά της εικόνας, έπεται αυτής και αποτελεί απλά το Νέο, 
την επεξήγηση της Δεδομένης οπτικής πληροφορίας. Όταν όμως βρίσκεται στα αριστερά, 
αποτελεί την πρωταρχική πληροφορία, το βασικό κείμενο, ενώ η εικόνα απλώς έπεται 
αυτού και αποτελεί εποπτικό υλικό (Kress & van Leeuwen, 2010: 283-315) 

Η αξία των παραπάνω είναι πολύ σημαντική τόσο στην καθημερινή διδακτική πρακτική 
όσο και στην ίδια την σύνθεση των σχολικών εγχειριδίων. Η εικόνα, από ένα απλό εποπτικό 
υλικό, μετατρέπεται σε ένα πολυδύναμο διδακτικό εργαλείο, πολλές φορές ικανό να 
στηρίξει πάνω του όλο τον διδακτικό σχεδιασμό μια ενότητας. Αυτό, άλλωστε, προσπαθεί 
να καταστεί σαφές το παρόν άρθρο, παραθέτοντας τις αναλύσεις και τη διδακτική 
αξιοποίησης των εικόνων της ίδιας ενότητας («Φιλελληνισμός») στα σχολικά εγχειρίδια της 
ίδιας τάξης (ΣΤ’) των τριών τελευταίων γενεών (1979-1990, 1990-2013 και 2013-σήμερα). 
Πέρα όμως από αυτό, η εξάσκηση των μαθητών στην ανάλυση των συμπαραδηλούμενων 
μιας οπτικής αναπαράστασης, μπορεί να τους ωθήσει να δημιουργήσουν περισσότερο 
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στοχευόμενες (ή και εύστοχες) αναπαραστάσεις, να κατανοήσουν καλύτερα την Τέχνη, 
αλλά και να διακρίνουν τα μηνύματα των δημιουργών στο οπτικό υλικό με το οποίο 
έρχονται καθημερινά σε επαφή μέσα από το διαδίκτυο, την τηλεόραση, τις διαφημίσεις και 
τα έντυπα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο του οπτικού γραμματισμού, τα διδακτικά εγχειρίδια 
δεν μπορούν παρά να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Η οπτικοποιημένη γνώση 
περιέχει πληθώρα πληροφοριών, από τις οποίες ο μαθητής πρέπει να είναι σε θέση να 
ξεχωρίζει τις βασικές από τις δευτερεύουσες, να τις ταξινομεί, να τις ιεραρχεί, να τις 
ερμηνεύει και να τις χρησιμοποιεί. Επιπλέον, τα διδακτικά εγχειρίδια πρέπει να καταστούν 
περισσότερο ελκυστικά, προσαρμοσμένα πλέον στις επιταγές της εποχής (Chapman, 1993: 
141-158 & 183-196, Γιαννικοπούλου, 2008: 303-306, Κόκκος και συνεργάτες, 2011: 44). 
 
2. Η έρευνα: Ταυτότητα και ευρήματα. 
Το υλικό της έρευνας συλλέχθηκε από τις 435 εικόνες του βιβλίου Ιστορίας της ΣΤ΄ τάξης, το 
τελευταίο εισαχθέν διδακτικό εγχειρίδιο στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ένας πρόσθετος 
λόγος επιλογής του συγκεκριμένου εγχειριδίου είναι η ποικιλία του εικονογραφικού υλικού 
(πίνακες ζωγραφικής, φωτογραφίες, αφίσες, κλπ). 
 
2.1 Η ταυτότητα των έργων 
Όσον αφορά τους δημιουργούς, η ταυτοποίηση των έργων βασίστηκε στις πληροφορίες της 
λεζάντας. Όπου το όνομα του δημιουργού δεν αναφερόταν, διεξήχθη περαιτέρω έρευνα 
στη βιβλιογραφία και στο διαδίκτυο. Από τις 435 εικόνες του εγχειριδίου, οι δημιουργοί 
ταυτοποιήθηκαν μόνο στις 184: για τη μεγάλη αυτή διαφορά ευθύνεται κυρίως η αδυναμία 
εύρεσης των φωτογράφων στις φωτογραφίες που κατά κύριο λόγο καλύπτουν τις δύο 
τελευταίες ενότητες του βιβλίου. 

Από τα 184 έργα, τα 81 ανήκουν σε Έλληνες, ενώ τα 103 σε ξένους δημιουργούς. Οι 
έλληνες δημιουργοί είναι συνολικά 40, από τους οποίους περισσότερα έργα απαντώνται να 
ανήκουν στον ζωγράφο Διονύσιο Τσόκο (16 έργα), στον Π. Ζωγράφο (8 έργα) και στον Θ. 
Βρυζάκη (7 έργα). Τα 103 έργα των ξένων δημιουργών αντιστοιχούν σε 70 καλλιτέχνες, εκ 
των οποίων τα περισσότερα ανήκουν στον Γερμανό Πέτερ Φον Ες (13 έργα). Συνοπτικά, 
αξιοποιούνται έργα κυρίως Γάλλων και Γερμανών δημιουργών και δίνεται έμφαση στη 
συγχρονία του καλλιτέχνη με το αναπαριστώμενο γεγονός ή πρόσωπο. Σε κάποιες 
περιπτώσεις, οι δημιουργοί είναι και αυτόπτες μάρτυρες. 

Τα έργα που αξιοποιήθηκαν είναι ως επί το πλείστον ζωγραφικά έργα (πίνακες 
ζωγραφικής, τοιχογραφίες, σκίτσα, σχέδια, αγιογραφίες και μικρογραφίες) τα οποία 
ανέρχονται σε 192, καθώς και οι φωτογραφίες (114). Τα δύο αυτά είδη αποτελούν πάνω 
από τα 2/3 των εικόνων (70%). Οι λιθογραφίες (20), τα χαρακτικά (14), οι χαλκογραφίες 
(10), οι ξυλογραφίες (1) και τα νομίσματα ανέρχονται σε 45 συνολικά και αποτελούν το 10% 
των εικόνων. Το υπόλοιπο ποσοστό αποτελείται από έγγραφα, πρωτοσέλιδα εφημερίδων, 
αφίσες, λαϊκές εικόνες, καρτ-ποστάλ, ένα αυτοκόλλητο, ένα γραφικό, ένας θυρεός και ένα 
γραμματόσημο. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν και 33 εικόνες, για τις οποίες δεν 
κατέστη δυνατόν να βρεθεί ο τύπος του έργου (δηλαδή αν πρόκειται για λιθογραφία ή 
χαλκογραφία, για σκίτσο, κλπ) και παρέμειναν αταξινόμητες. Τα βασικότερα θέματα των 
177 πινάκων ζωγραφικής είναι τα πορτρέτα (79), οι πολεμικές σκηνές (34), τα ιστορικά 
γεγονότα (21), οι σκηνές από τη ναυτική ζωή (11) και οι φανταστικές απεικονίσεις (9). 
Επίσης, υπάρχουν πίνακες που εικονίζουν ομάδες ανθρώπων (7) και τοπία, ενώ σε άλλους 
αναπαριστώνται σκηνές από την ελληνική μυθολογία και την αρχαιότητα, από τη θρησκεία 
και την καθημερινή ζωή. Τέλος, στους πίνακες ζωγραφικής συγκαταλέγεται και μια 
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αγιογραφία. Επίσης, οι περισσότερες από τις 114 φωτογραφίες απαθανατίζουν ιστορικά 
γεγονότα (29), ενώ σε αρκετές εικονίζονται πλήθη-ομάδες ανθρώπων (22) και μεμονωμένα 
πρόσωπα (17).  Υψηλός είναι και ο αριθμός των φωτογραφιών τοπίων (16). Ακόμη, μπορεί 
να δει κανείς φωτογραφημένα μνημεία (11), κτίρια (10), σκηνές από μάχες (7) και εκθέματα 
μουσείων (2).  

Ο τόπος φύλαξης του έργου αναφέρεται σε 118 από τις 337 λεζάντες (ποσοστό 35%). Οι 
πιο δημοφιλείς τόποι είναι η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη (28 από τα 118 έργα, ποσοστό 23,7%) 
και το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (26 από τα 118 έργα), αμφότερα στην Αθήνα. 
 
2.2 Μέγεθος, χρώμα και λεζάντα 
Οι 435 εικόνες του βιβλίου κατηγοριοποιήθηκαν σε μικρές (μέγεθος μικρότερο του 10% του 
εμβαδού της σελίδας), μεσαίες (μέγεθος ανάμεσα στο 10% και στο 20%) και μεγάλες (πάνω 
από το 20%), όταν το εμβαδό της σελίδας ανέρχεται σε 540 τ.εκ.. Το 80% των εικόνων είναι 
μικρού μεγέθους, ενώ οι εικόνες μεγάλου μεγέθους απαντώνται σχεδόν πάντα στην σελίδα 
προοργάνωσης του κεφαλαίου.  

Ως προς την επιλογή του χρώματος, το 64,8% των εικόνων είναι έγχρωμες και το 35,2% 
ασπρόμαυρες. Οι έγχρωμες εικόνες κυριαρχούν στο σύνολο των ενοτήτων, πλην της 
τελευταίας, η οποία αφορά τον 20ο αιώνα και χρησιμοποιεί πλήθος φωτογραφιών της 
εποχής. Η επιλογή φαίνεται να είναι τυχαία, ωστόσο κάποιες περιπτώσεις αξίζουν την 
προσοχή μας. Μία εξ αυτών είναι ο συνδυασμός των πορτρέτων του Αθ.Διάκου και του 
Ομέρ Βρυώνη με το μνημείου του Διάκου στην Αλαμάνα στο κέντρο. Η φωτογραφία του 
μνημείου είναι σύγχρονη και, προκειμένου, να εγείρει το ενδιαφέρον των μαθητών, θα 
μπορούσε να ήταν έγχρωμη, δεδομένου ότι υπάρχει πληθώρα έγχρωμων φωτογραφιών του 
μνημείου. Η απουσία των χρωμάτων 
όμως, τονίζει τη θλίψη για το χαμό ενός 
αγωνιστή της ελευθερίας και μάλιστα με 
τρόπο μαρτυρικό. Τοποθετείται μάλιστα 
στην κορυφή  της σελίδας, στο κέντρο της, 
ακριβώς στο σημείο εστίασης του ματιού, 
ανάμεσα από το πορτρέτο του Διάκου 
(Δ.Τσόκος) και του Ομέρ Βρυώνη 
(Ντελακρουά). Το όνομα του γνωστού γάλλου ζωγράφου παραλείπεται, μάλιστα, από τη 
λεζάντα της προσωπογραφίας, ενδεχομένως για να μην αποσπάσει το ενδιαφέρον του 
αναγνώστη-θεατή. Η θέση της ασπρόμαυρης εικόνας του μνημείου στρέφει το κέντρο 
προσοχής  προς τον ήρωα: στη σειρά των τριών εικόνων, ο Διάκος εμφανίζεται δύο φορές, 
μία έγχρωμα (ζωντανός) και μία ασπρόμαυρα (ως νεκρός μάρτυρας). Άλλη αξιοπρόσεκτη 
περίπτωση είναι η παράθεση (Ε6) των πορτρέτων του Αλ.Παπαναστασίου (έγχρωμο) και 
του Ι.Μεταξά (ασπρόμαυρο), ενδεικτική της αντιπαραβολής δημοκρατίας και δικτατορίας.  

Η λεζάντα είναι παρούσα στο 75,7% (πλήθος 337) των εικόνων. Από τις υπόλοιπες 
(24,3%, 98 εικόνες), παραπάνω από τις μισές ανήκουν στις εισαγωγές των κεφαλαίων, όπου 
απλώς κοσμούν τη σελίδα που φιλοξενεί μια σύντομη περιδιάβαση στην ενότητα. Μόλις το 
7,1% από τις λεζάντες προηγείται της εικόνας (βρίσκεται πάνω ή αριστερά αυτής) και 
προκαλεί τον θεατή πρώτα να διαβάσει τις πληροφορίες και έπειτα να παρατηρήσει την 
εικόνα. Οι πληροφορίες που δίνονται στις λεζάντες αφορούν κατά κύριο λόγο το είδος του 
έργου, την χρονολογία δημιουργίας, τον δημιουργό και τον τόπο φύλαξης. Σε ποσοστό 
80,1% των λεζάντων, γίνεται απλή αναφορά στην εικονιζόμενη παράσταση, ενώ σπάνια 
(15,4%) αναφέρεται η χρονολογία του περιγραφόμενου γεγονότος και μόνο σε δύο 
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περιπτώσεις αυτό σχολιάζεται (στην τακτική των χαρακωμάτων κατά τον Α΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο και στην εγκατάσταση των προσφύγων σε δημόσιους χώρους).  
 
2.3 Προοπτική, προβολή και κοινωνική απόσταση 
Από τις 435 εικόνες του βιβλίου, οι 244 (56,1%) φιλοτεχνήθηκαν ή δημιουργήθηκαν ώστε το 
επίπεδο θέασης να είναι ίσο με τα αναπαριστώμενα, θέτοντας τον παρατηρητή σε σχέση 
ισοδυναμίας. Σχέση δύναμης απολαμβάνει ο θεατής σε 156 περιπτώσεις (35,9%), ενώ μόλις 
σε 35 εικόνες (8%), η κάθετη γωνία θέασης του θεατή είναι χαμηλότερη από τα 
αναπαριστώμενα. Ταυτόχρονα, ο θεατής εμπλέκεται άμεσα 249 περιπτώσεις (57,2%), ενώ 
σε 186 (42,8%) τίθεται «εκτός δράσης». Αξίζει να σημειωθεί ότι επικρατέστερος 
συνδυασμός είναι άμεση εμπλοκή με ίση γωνία προοπτικής (151 περιπτώσεις). Ουσιαστικά, 
στις περισσότερες εικόνες επιδιώκεται ισοτιμία με θεατή-αναπαριστώμενου και εμπλοκή 
του θεατή στις εικονιζόμενες δράσεις. Όταν η ισοτιμία αυτή εξασθενεί, δίνει τη θέση της σε 
μια περισσότερο κυριαρχική θέση του θεατή, ανεξαρτήτως συμμετοχής (σε 82 εικόνες 
επιδιώκεται η συμμετοχή του θεατή ενώ σε 74 αποφεύγεται). 

Ως προς την προβολή και την κοινωνική απόσταση, η έρευνα επικεντρώθηκε στις 
προσωπογραφίες. Στην κατηγορία των προσωπογραφιών ανήκουν τα έργα που έχουν ως 
περιεχόμενο πορτρέτα ή ολόσωμες παραστάσεις μεμονωμένων προσώπων. Τα έργα αυτά 
είναι κυρίως ζωγραφικοί πίνακες και φωτογραφίες. Οι προσωπογραφίες είναι συνολικά 132 
και αποτελούν το πολυπληθέστερο θέμα των εικόνων του βιβλίου. Ως προς τις ιδιότητες 
των εικονιζόμενων προσώπων, το μεγαλύτερο ποσοστό κατέχουν οι στρατιωτικοί (31,8%). 
Δεύτερη πολυπληθέστερη κατηγορία είναι οι άνθρωποι των γραμμάτων (23,5%). Η 
διαφορά στην αντιπαραβολή στρατιωτικών-διπλωματικών γεγονότων έναντι των γεγονότων 
της πνευματικής ζωής αμβλύνεται αρκετά περισσότερο αν προστεθούν στους μεν 
στρατιωτικούς οι πολιτικοί-διπλωμάτες (22%) και οι μονάρχες (6,8%), ενώ, αντίστοιχα, 
στους ανθρώπους του πνεύματος συμπεριληφθούν οι κληρικοί (6,8%). Ως προς την 
προβολή των εικονιζόμενων σε σχέση με τον θεατή, στο σύνολο των 132 πορτρέτων, σχεδόν 
τα μισά (65) παριστάνουν προσωπικότητες σε κοντινή προσωπική προβολή, δηλαδή στο 
οπτικό πεδίο του θεατή εμφανίζονται το κεφάλι και οι ώμοι του εικονιζόμενου. Πέραν 
αυτών, 28 προσωπογραφίες αποτελούν μακρινή προσωπική προβολή, δηλαδή εικονίζουν 
το πρόσωπο από τη μέση και πάνω. Στην κατηγορία αυτή, 11 εικονιζόμενοι κοιτούν ευθέως 
τον θεατή και 17 στρέφουν το βλέμμα τους αλλού. Συνολικά, οι προσωπικές προβολές 
(κοντινές ή μακρινές) είναι 93 και ανέρχονται στο 70,4% των πορτρέτων. 
 
3. Αναλύοντας οπτικό υλικό με την  Γραμματική του Οπτικού Σχεδιασμού: το παράδειγμα 
της ενότητας για τον Φιλελληνισμό στο τρέχον διδακτικό εγχειρίδιο 
Στο εγχειρίδιο των Ι.Κολιόπουλου, Αθ.Καλλιανιώτη, Ι.Μιχαηλίδη και Χ.Μηνάογλου με τίτλο 
«Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου», ο Φιλελληνισμός αποτελεί ξεχωριστό 
κεφάλαιο τεσσάρων σελίδων (126-129). Η λιθογραφία του Π. Ζωγράφου «Η Ελλάδα στέφει 
του Φιλέλληνες» κοσμεί την εισαγωγική σελίδα του κεφαλαίου. Το μεγαλύτερο μέρος του 
έργου είναι ένας κατάλογος Φιλελλήνων, τα ονόματα των οποίων έχει γράψει «εις την 
πλάκα της αθανασίας» μια κοπέλα που συμβολίζει την Ελλάδα, με φρυγικό σκούφο (ευθεία 
παραπομπή στις ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης). Στο άλλο της χέρι, η Ελλάδα κρατά το 
στεφάνι με το οποίο στέφει «ευγνωμονούσα» τους αγωνισθέντες. Το πλήθος των 
αναγραφέντων ονομάτων στον χώρο του Δεδομένου κινεί την περιέργεια του παρατηρητή 
για το μέγεθος της προσφοράς των Φιλελλήνων και την ανταπόκριση της Ελληνικής 
Επανάστασης στην Ευρώπη. Επιπλέον, η «Ματιά στο παρελθόν» παρέχει πληροφορίες για 
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τη συμπάθεια που έτρεφαν προς τους επαναστατημένους Έλληνες οι Ιωαννίτες ιππότες 
(παρατίθεται ο θυρεός τους με τον  Σταυρό της Μάλτας) και η κυβέρνηση των Η.Π.Α. 
(ασπρόμαυρο πορτρέτο του προέδρου Τζέιμς Μονρόε, 4*5,3 εκ.).  

Η τελευταία σελίδα του κεφαλαίου περιλαμβάνει δύο πορτρέτα και δύο 
πολυπρόσωπους πίνακες. Η διάταξη είναι μάλλον τυχαία. Το πρώτο πορτρέτο, έργο του 
έλληνα ζωγράφου Πολυχρόνη Λεμπέση, ανήκει στον Ανίμπαλε Σαντόρρε, κόμη του 
Σανταρόζα, η χαρακτηριστική φυσιογνωμία του οποίου αποτυπώνεται σε απόλυτο δεξί 
προφίλ. Ο Σανταρόζα, απεικονισμένος σε μακρινή κοινωνική απόσταση, απαιτεί από τον 
παρατηρητή να στρέψει τα βλέμμα του πάνω του, ωστόσο η διάταξη έρχεται σε αντίθεση 
με την εικόνα στα αριστερά του, μια έγχρωμη λιθογραφία που απεικονίζει «Ευρωπαίους 
αξιωματικούς και Φιλέλληνες» σε ένα σύμπλεγμα πολιτικών και στρατιωτικών από 
διαφορετικές χώρες που συζητούν μεταξύ τους. Οι έντονοι χρωματισμοί και οι πολλές 
μορφές κατανέμονται ισομερώς στην εικόνα, το οπτικό αποτέλεσμα της οποίας παραπέμπει 
στην πανσπερμία των εμπλεκομένων στο Ελληνικό Ζήτημα. Οι μορφές αυτής της εικόνας 
απαίτησης, σε δημόσια κοινωνική απόσταση,  αιχμαλωτίζουν το βλέμμα του θεατή με τον 
πλουραλισμό των στολών, τονίζοντας την αντίθεση και, παράλληλα, τον συνδυασμό της 
προσφοράς βοήθειας από κάθε είδους ανθρώπους. 

Το δεύτερο πορτρέτο ανήκει στο γάλλο φιλέλληνα Φρανσουά-Ρενέ ντε Σατομπριάν και 
τον απεικονίζει σε κοντινή κοινωνική προβολή, με το ένα χέρι μέσα στο σακάκι και το 
βλέμμα να ατενίζει προς το Δεδομένο, προς τα επιτεύγματα του παρελθόντος για τα οποία 
είναι γνωστός. Ο πίνακας ανήκει στον μαθητή του Νταβίντ, Αν-Λουί Ζιροντέ ντε Ρουσί-
Τριοσόν, είναι ελαιογραφία και φιλοτεχνήθηκε περίπου  το 1808. Ο Σατωμπριάν στρέφει τα 
νώτα στον έγχρωμο πίνακα «Υποδοχή του λόρδου Βύρωνα στο Μεσολόγγι» (1861, Θ. 
Βρυζάκης), στον οποίο στο κέντρο θέασης τοποθετείται ο Βύρωνας ακολουθούμενος από 
τον Τρελόνι. Σημειωτικά, η τάση για ηρωική αναπαράσταση είναι έντονη μέσα από τις 
πολλές χειρονομίες των παρισταμένων. Πίσω από τον Βύρωνα και τον Τρελόνι, μια ομάδα 
αγωνιστών με φουστανέλες χειρονομούν προς επιδοκιμασία και ανεμίζουν τα λάβαρα. 
Μπροστά από τον νεοφερμένο ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος και άλλοι επίσημοι (ίσως ο 
Δ. Μακρής), με συγκρατημένη στάση, σε πλήρη αντίθεση με την ομάδα απέναντί τους. Ο 
επίσκοπος Ιωσήφ Ρωγών συνοδεία άλλων ιερέων ευλογεί τον ερχομό του Μπάιρον, ενώ 
γυναίκες και παιδιά πλαισιώνουν τις ομάδες των ανθρώπων. Στο φόντο, η πόλη και η 
λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου με τον κατεστραμμένο μιναρέ ως υπόμνηση των διαρκών 
αγώνων αντίστασης των Μεσολογγιτών. Η τοποθέτηση της εικόνας στο τέλος του 
κεφαλαίου λειτουργεί ως δείκτης: από το σύνολο των Φιλελλήνων (πίνακας Π. Ζωγράφου) 
ως τον πιο σημαντικό από αυτούς, τον λόρδο Μπάιρον. Πρόκειται για μια αφηγηματική 
αναπαράσταση, η οποία χαρακτηρίζεται από τα ανύσματα των μορφών του Βύρωνα και του 
Ιωσήφ, τα οποία επιτείνονται προς από τα υψωμένα λάβαρα που τους περιβάλλουν. 
Πρόκειται για μια εικόνα απαίτησης, καθώς καμία από τις μορφές δεν επιδιώκει την ευθεία 
επαφή με τον παρατηρητή, ενώ η κοινωνική απόσταση είναι δημόσια (οι βασικές μορφές 
περιστοιχίζονται από άλλες) και οι γωνίες προοπτικής ευθείες. Η εμπλοκή του θεατή 
επιδιώκεται έμμεσα, μέσα από την παρατήρηση των μορφών, ανάμεσα στις οποίες καλείται 
κανείς να ξεχωρίσει αυτή του Βύρωνα. Τα δρώντα πρόσωπα, οι μορφές, τοποθετούνται 
στον χώρο του Πραγματικού, ενώ το Ιδεώδες διαχωρίζεται από έναν νοητό άξονα που 
καθορίζεται από τον ορίζοντα. Στον χώρο του Ιδεώδους τοποθετείται το τοπίο της 
κατεστραμμένης υπαίθρου, υποδηλώνοντας την ιδέα της ελευθερίας του έθνους. 

Όπως προαναφέρθηκε, η διάταξη των εικόνων αυτών είναι μάλλον τυχαία. Η στροφή 
των νώτων από τις εικόνες του Σανταρόζα και του Σατωμπριάν δεν ευνοεί ιδιαίτερα θετικές 
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σκέψεις: με βάση τη διάταξη αυτή, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι ο Σανταρόζα 
αποστρεφόταν τους στρατιωτικούς και ότι ο ανάμεσα στον Σατωμπριάν και τον Βύρωνα 
υπήρχε κάποιου είδους ανταγωνισμός. Στο οπτικό σύνολο του δισέλιδου, η διάταξη δεν 
προσφέρεται για ασφαλή συμπεράσματα. 

Στο τρέχον εγχειρίδιο, ο κατάλογος των Φιλελλήνων αποτελεί αφορμή περαιτέρω 
διερεύνησης για τους μαθητές πάνω στο ζήτημα του φιλελληνισμού: ως ακτιβιστική κίνηση, 
ο φιλελληνισμός προέκυψε μέσα από την προβολή των οθωμανικών ολοκαυτωμάτων (Χίος, 
Ψαρά, Κάσος, Μεσολόγγι). Ως δραστηριότητα αναβίωσης, οι μαθητές μπορούν να 
αναζητήσουν παρόμοιες περιπτώσεις στη σημερινή εποχή, π.χ. την δημιουργία 
φιλοπαλαιστινιακών κινημάτων. Θα πρέπει, ωστόσο, ο εκπαιδευτικός να κατευθύνει τον 
διάλογο στην ανάγκη επίτευξης ειρήνης και στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
όχι να επιδιώξει να λάβει το μέρος κάποιας πλευράς. Οι εικόνες της τελευταίας σελίδας 
αποτελούν ευκαιρία για μια σύντομη ιστοεξερεύνηση σχετική με τους φιλέλληνες, τα 
αποτελέσματα της οποίας μπορούν να ανακοινωθούν στην ολομέλεια. Ο εκπαιδευτικός 
μπορεί να παραβάλει στην εικόνα μια φωτογραφία του μνημείου του Βύρωνα στον Κήπο 
των Ηρώων στο Μεσολόγγι, όπου είναι ενταφιασμένα τα σπλάχνα του ποιητή, και κατόπιν 
να ζητήσει από τους μαθητές να σχολιάσουν αυτό το γεγονός. Θα ήταν πολύ 
εποικοδομητική, επίσης, μια διδακτική επίσκεψη στο Μεσολόγγι, εφόσον το σχολείο 
βρίσκεται κοντά στην περιοχή αυτή. 
 
4. Ο οπτικός σχεδιασμός στα εγχειρίδια Ιστορίας της ΣΤ’ τάξης από το 1979 έως σήμερα: 
μια συγκριτική ανάλυση στα εγχειρίδια των δύο τελευταίων γενεών 
4.1 Στο εγχειρίδιο «Ελληνική Ιστορία των Νεότερων Χρόνων» (1979-1989) 
Στο εγχειρίδιο των Διαμαντόπουλου-Κυριαζόπουλου, γραμμένο με βάση το Α.Π. του 1977, η 
σχετική με τον φιλελληνισμό ύλη αποτελεί ξεχωριστή ενότητα (ΙΑ΄, σελ. 132-135), η οποία 
αποτελείται από τέσσερις σελίδες και διαιρείται σε δύο μέρη: το πρώτο κεφάλαιο 
περιλαμβάνει τη στάση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων απέναντι στην Ελληνική 
Επανάσταση, τον ορισμό του Φιλελληνισμού και την επίδρασή του στην ευρωπαϊκή 
πολιτική, ενώ το δεύτερο κεφάλαιο είναι ολόκληρο αφιερωμένο στον λόρδο Βύρωνα. Η 
εικονογράφηση της ενότητας αυτής αποτελείται από δύο εικόνες, αμφότερες 
τοποθετημένες στο κεφάλαιο που αφορά τον λόρδο Βύρωνα.  

Η πρώτη εικόνα είναι ένα ασπρόμαυρο σκίτσο του Βύρωνα, στο οποίο ο βρετανός 
φιλέλληνας απεικονίζεται ως προς το κεφάλι και τους ώμους, με το βλέμμα στραμμένο 
μακριά από αυτό του θεατή, προς τα αριστερά, τον χώρο του Δεδομένου. Αναλύοντας την 
αναπαράσταση αυτή με τις λειτουργίες της Γ.Ο.Σ., διαπιστώνει κανείς αρχικά ότι πρόκειται 
για μια αφηγηματική αναπαράσταση και μια εικόνα απαίτησης. Η κοινωνική απόσταση 
είναι κοντινή προσωπική. Η οριζόντια γωνία θέασης είναι ευθεία και επιτρέπει την άμεση 
εμπλοκή του θεατή στα τεκταινόμενα, ενώ η κάθετη γωνία είναι ίση, υποδηλώνοντας 
ισοδύναμη σχέση αναπαριστώμενου και θεατή. Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω αφήνει 
να διαφανεί ότι ο δημιουργός της εικόνας αυτής επιθυμεί να προσελκύσει το βλέμμα του 
θεατή πάνω στη φιγούρα, απεκδύοντας ωστόσο την τελευταία από κάθε προσωπική επαφή 
με τον παρατηρητή, συνιστώντας μια σχέση μη αμφίδρομη. Ουσιαστικά, ο θεατής-μαθητής 
καλείται να εστιάσει στο πρόσωπο του Βύρωνα και να αναρωτηθεί για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την προσωπικότητά του. Η δεύτερη εικόνα, ο πίνακας του 
Θεόδωρου Βρυζάκη «Η υποδοχή του Λόρδου Βύρωνα στο Μεσολόγγι» (1861), απαντάται 
και στο τρέχον εγχειρίδιο και έχει ήδη αναλυθεί παραπάνω. Στο οπτικό σύνολο του 
δισέλιδου, η εικόνα τοποθετείται επάνω αριστερά, καλύπτοντας το ¼ περίπου της 
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συνολικής επιφάνειας. Ως προς τις κειμενικές συντεταγμένες, ανήκει στο τεταρτημόριο του 
Ιδεώδους (μια ηρωική αναπαράσταση της άφιξης του Φιλέλληνα) και του Δεδομένου (τα 
γεγονότα της εικόνας συνοδεύουν χρονικά τα δεδομένα του κειμένου).  

Σε μια συνολική αποτίμηση της εικονογράφησης της ενότητας του εγχειριδίου 
Διαμαντόπουλου-Κυριαζόπουλου  ως προς την Γ.Ο.Π., θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι 
το εικονογραφικό υλικό διαδραματίζει εποπτικό ρόλο, χωρίς να προσφέρει περισσότερες 
πληροφορίες, τόσο ως προς το ίδιο το υλικό, όσο και ως προς τις λεζάντες. Ο εκπαιδευτικός 
μπορεί να αξιοποιήσει τις εικόνες αυτές ως συνοδευτικό εποπτικό υλικό, ώστε η 
εξιστόρηση των γεγονότων του κειμένου να εμπλουτίζεται οπτικά από τα απολύτως 
απαραίτητα. Η μόνη περαιτέρω αξιοποίηση του υλικού αυτού, σε μια εποχή που το 
διαδίκτυο και η τεχνολογία δεν έχουν εισαχθεί ακόμη στην Εκπαίδευση, είναι η αναζήτηση 
πρόσθετων οπτικών και κειμενικών πληροφοριών σε διαθέσιμες γραπτές πηγές. 
 
4.2 Στο εγχειρίδιο «Στα Νεότερα Χρόνια» (1990-2013, αναθεώρηση 1997) 
Στο εγχειρίδιο «Στα Νεότερα Χρόνια» των Δ. Ακτύπη, Αρ. Βελαλίδη, Μ. Καΐλα, Θ. 
Κατσουλάκου, Γ. Παπαγρηγορίου και Κ. Χωρεάνθη, το κίνημα του Φιλελληνισμού 
περιλαμβάνεται ως τμήμα στο κεφάλαιο 24 (σελ.128-135), το οποίο περιγράφει τη 
συνολική στάση των Μεγάλων Δυνάμεων απέναντι στην Ελληνική Επανάσταση. Το 
κεφάλαιο αποτελείται από οκτώ σελίδες και το εικονογραφικό υλικό είναι αρκετά πλούσιο. 
Το αρχικό δισέλιδο περιλαμβάνει στην αριστερή του πλευρά ολοσέλιδο και έγχρωμο  τον 
πασίγνωστο πίνακα του Ευγένιου Ντελακρουά «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου». 
Η παράσταση είναι αφηγηματική και, ως εικόνα απαίτησης, ζητά από τον θεατή μια 
προσεκτικότερη παρατήρηση. Ο συνδυασμός ανοικτών-κλειστών χρωμάτων (ανοιχτόχρωμο 
δέρμα και ρούχα της κοπέλας – σκούρο φόντο) επιχειρεί να υποβάλει τον παρατηρητή 
συναισθηματικά, δεδομένης και της απαίτησης για συνολική παρατήρηση μέσω της 
δημόσιας κοινωνικής προβολής της μορφής. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η επισκόπηση του 
δισέλιδου, στο οποίο ο πίνακας τοποθετείται στην περιοχή του Δεδομένου (το γεγονός έχει 
συντελεστεί και η Ελλάδα κοιτά προς το Δεδομένο αναπολώντας την εποχή της ελευθερίας), 
καλύπτοντας τόσο το Πραγματικό (την εξιστόρηση) όσο και το Ιδεώδες (τον συναισθηματικό 
αντίκτυπο). 

Στο δεύτερο δισέλιδο, ο παρατηρητής συναντά τα ισομεγέθη ασπρόμαυρα πορτρέτα του 
Βύρωνα (1813, Τόμας Φίλιπς), του Ουγκό (1829, σκίτσο βασισμένο στο πορτρέτο του Ασίλ 
Ντεβεριά)  και του Σέλεϊ (1819, Αμάντα Κιούραν). Εκτός από το πορτρέτο του Βύρωνα που 
αποτελεί εικόνα απαίτησης, τα άλλα πορτρέτα είναι εικόνες παροχής, σε κοντινή κοινωνική 
προβολή και ευθείες-ισοδύναμες γωνίες προοπτικής. Τα βλέμματα των Σέλεϊ και Ουγκό 
συναντούν αυτό το θεατή, καλώντας τον να αναζητήσει περισσότερα στοιχεία για τις 
φιλελληνικές απόψεις και δράσεις τους.  

Το τρίτο δισέλιδο του κεφαλαίου φέρει δύο εικόνες, αμφότερες στην αριστερή σελίδα. Η 
πρώτη, μια ασπρόμαυρη λιθογραφία ονομάζεται «Έρανος στη Γαλλία υπέρ των μαχόμενων 
Ελλήνων». Η αναπαράσταση είναι αφηγηματική και αποτελεί εικόνα απαίτησης. Οι μορφές 
απεικονίζονται σε δημόσια προβολή με ευθείες γωνίες θέασης. Η δεύτερη εικόνα της 
σελίδας είναι ένα ασπρόμαυρο πορτρέτο του αυστριακού καγκελάριου Μέτερνιχ (1803-05, 
Άντον Γκραφ, σκίτσο με κιμωλία), στην οποία ο Μέτερνιχ απεικονίζεται σε άμεση κοινωνική 
απόσταση και ευθεία γωνία θέασης με το βλέμμα προς τον χώρο του Δεδομένου. Στο 
οπτικό σύνολο του δισέλιδου, οι δύο παραπάνω εικόνες τοποθετούνται στον χώρο του 
Δεδομένου, με την εικόνα των Γάλλων εθελοντών στο Ιδεατό (ο αγώνας για την ιδέα της 
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ελευθερίας ενός αρχαίου λαού) και αυτή του Μέτερνιχ στο Πραγματικό (η σκληρή 
πραγματικότητα της διπλωματίας των ισχυρών). 

Ως προς το εγχειρίδιο «Στα Νεότερα Χρόνια», το εικονογραφικό υλικό είναι πολύ πιο 
πλούσιο και η ενότητα θα μπορούσε να διδαχθεί σε μεγάλο ποσοστό αποκλειστικά μέσα 
από αυτό. Η «Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» καταδεικνύει τον συναισθηματικό 
αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη των απανωτών συμφορών των Ελλήνων από τους 
Οθωμανούς, ο οποίος οδήγησε στο κίνημα του Φιλελληνισμού που τόσο υποστήριξαν 
μεταξύ άλλων ο Βύρων, ο Ουγκό και ο Σέλεϊ, οδηγώντας σε ευρύτατες ακτιβιστικές 
ενέργειες με αποδοχή σε όλα τα κοινωνικά στρώματα (πρβλ. την εικόνα του «Εράνου») 
αλλά με βασικό εμπόδιο την Ιερά Συμμαχία τα νήματα της οποία κινεί σε προσκήνιο και 
παρασκήνιο ο πρίγκιπας Μέτερνιχ. Ο εκπαιδευτικός διαθέτει πληθώρα επιλογών 
αναζήτησης τόσο σε γραπτές πηγές, όσο και στο διαδίκτυο, δεδομένου ότι το εγχειρίδιο 
καταργήθηκε το 2006. 
 
5. Συμπεράσματα 
Με βάση τα παραπάνω, μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι κατά τη δεκαετία του ’80, η 
εικονογράφηση αποτελούσε απλή παράθεση εποπτικού υλικού που συνόδευε το κείμενο, 
ενώ στα επόμενα εγχειρίδια το εικονογραφικό υλικό κατέχει περισσότερο δυναμικό ρόλο 
και η διδασκαλία μπορεί να οργανωθεί με βάση αυτό.  

Θέτοντας κάτω από το μικροσκόπιο το σύνολο του εικονογραφικού υλικού του τρέχοντος 
διδακτικού εγχειριδίου («Ιστορία του νεότερου και του σύγχρονου κόσμου»), μπορεί κανείς 
να ισχυριστεί ότι η επιλογή του υλικού δεν ακολούθησε τις επιταγές της Γ.Ο.Π., ωστόσο σε 
κάποιες περιπτώσεις η χρήση των κατάλληλων χρωμάτων, η επιλογή των μεγεθών αλλά και 
η διάταξη των αντικειμένων οδηγούν τον ερευνητή σε συμπεράσματα που συμπίπτουν με 
αντίστοιχα συμπεράσματα ανάλυσης των εικόνων με βάση την Γ.Ο.Π..  

Πέρα όμως από το παραπάνω συμπέρασμα, η ανάλυση των εικόνων με βάση την Γ.Ο.Π. 
μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο διδακτικό εργαλείο, καθώς οι μαθητές έχουν τη 
δυνατότητα να έλθουν σε επαφή με τα βαθύτερα νοήματα των οπτικών αναπαραστάσεων 
και να συνειδητοποιήσουν τα μηνύματα που εμπεριέχονται σε αυτές ως προσπάθεια 
επικοινωνίας δημιουργού-θεατή. Πολύ περισσότερο, η κατανόηση της σημειωτικής της 
εικόνας εμπεριέχει επεκτάσεις στην καθημερινή ζωή, κατανόηση των διαφημιστικών 
μηνυμάτων στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και στο διαδίκτυο. Οι μαθητές μπορούν να 
δημιουργήσουν και αυτοί τις δικές τους αφίσες για τις εκδηλώσεις τους και να 
τοποθετήσουν τα βασικά δομικά στοιχεία της οπτικής αναπαράστασης σε τέτοιες θέσεις, 
ώστε το βασικό μήνυμα να τονίζεται ιδιαίτερα και το συνολικό αποτέλεσμα να είναι 
επικοινωνιακά ορθό και καλαίσθητο.  

Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί και ο ρόλος του εκπαιδευτικού κατά την 
διαδικασία αξιοποίησης του εικονογραφικού υλικού, στην οποία απαιτείται ορισμένες 
φορές και περαιτέρω έρευνα πάνω στην ταυτότητα κάθε εικόνας. Ο εκπαιδευτικός γίνεται 
συνερευνητής του μαθητή, βοηθώντας τον να ανακαλύψει τα στοιχεία που απαιτούνται, 
αλλά και όσα ενυπάρχουν στην αναπαράσταση κατά την ανάλυση της ως προς τον οπτικό 
σχεδιασμό. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει πλήθος διδακτικών τεχνικών, με 
προεξάρχουσες τον διάλογο, τη συζήτηση και τις ερωταποκρίσεις. 
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Περίληψη 
Η εργασία αυτή παρουσιάζει λεπτομερώς το πρόγραμμα με το οποίο ασχολήθηκε η Γ’ Δημοτικού του 
Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου «ΔΕΛΑΣΑΛ», στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης, με τίτλο «Μέσα από τα μάτια 
του φακού και των παιδιών». Στόχος του προγράμματος ήταν να εξοικειώσει τους μαθητές με την χρήση της 
φωτογραφικής μηχανής, συνδέοντάς την με εκπαιδευτικές δραστηριότητες γραπτού λόγου. Βασιζόμενοι στις 
αρχές του οπτικού εγγραμματισμού, οι εκπαιδευτικοί σχεδίασαν πρωτότυπες δράσεις που εμπλούτισαν το 
αναλυτικό πρόγραμμα, εμπλέκοντας δημιουργικά τους μαθητές. Τα παιδιά αφού γνώρισαν τις μεθόδους και 
τις τεχνικές με τις οποίες παράγονται οι εικόνες, στη συνέχεια έγιναν τα ίδια παραγωγοί (Θεοδωρίδης, 2012). 
Συνεπώς, οικειοποιήθηκαν έννοιες από τη γλώσσα της φωτογραφίας. Σαν αποτέλεσμα, οι μαθητές 
καλλιέργησαν την αισθητική τους και ανέπτυξαν δεξιότητες προσωπικής έκφρασης. 
 
Λέξεις κλειδιά: οπτικός εγγραμματισμός, φωτογραφική μηχανή, βιωματική μάθηση 
 
1. Εισαγωγή  
1.1 Θεωρία οπτικού εγγραμματισμού 
Ο οπτικοακουστικός γραμματισμός ορίζεται ως η ικανότητα, όχι μόνο κατανάλωσης 
(χρήσης) και κριτικής αποτίμησης (Kress&VanLeeuwen, 1996) αλλά δημιουργίας οπτικών 
εννοιών και παραγωγής οπτικών μηνυμάτων. Ο παραπάνω ορισμός στην εκπαίδευση, 
υποδηλώνει ένα ρόλο σε τρεις κατευθύνσεις: το παιδί θεατής (καταναλωτής), το παιδί 
κριτικός και το παιδί παραγωγός εικόνων. Σύμφωνα με την αντίληψη του οπτικού 
γραμματισμού, η απόλαυση είναι η κύρια επιδίωξη για το παιδί-θεατή. Ο εκπαιδευτικός 
προσφέρει στα παιδιά τις ευκαιρίες να χαρούν εικόνες, οδηγώντας τα στη βιβλιοθήκη 
(σταθερές εικόνες των εικονογραφημένων βιβλίων), σε χώρους πολιτισμικής αναφοράς 
(μουσεία, πινακοθήκες), στις κινηματογραφικές αίθουσες (κινηματογραφικές ταινίες), στην 
οθόνη του Η/Υ ή προβάλλοντας εικόνες στη σχολική αίθουσα.  

Η οπτική εκπαίδευση δεν εξαντλείται στη γνωριμία με τους μεγάλους δημιουργούς 
(σκηνοθέτες, ζωγράφους, γλύπτες, φωτογράφους, εικονογράφους κ.ά.) και στην 
προσέγγιση των χαρακτηριστικών έργων αποκλειστικά από την πλευρά του θεατή-
καταναλωτή μηνυμάτων. Τα παιδιά αφού γνωρίσουν τις μεθόδους και τις τεχνικές με τις 
οποίες παράγονται οι εικόνες, στη συνέχεια γίνονται τα ίδια παραγωγοί (Θεοδωρίδης, 
2012). 
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1.2 Έρευνες για τη χρήση φωτογραφικής μηχανής στην εκπαίδευση. 
Από το 1966 που ξεκίνησε το κίνημα του οπτικού εγγραμματισμού στην εκπαίδευση, ένας 
μεγάλος αριθμός σχολείων άρχισε να υλοποιεί αντίστοιχα προγράμματα σε όλες τις 
βαθμίδες, ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο. 

Από έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί (Stephensen, 2009), έχει διαπιστωθεί ότι η 
χρήση της φωτογραφικής κάμερας από παιδιά, βοηθάει να εκφράσουν πληρέστερα τις 
εμπειρίες και τα συναισθήματά τους. Η παραγωγή του δικού τους προϊόντος αλλά και όλες 
οι υπόλοιπες δράσεις που θα το πλαισιώσουν αποκτούν ταυτότητα. Το προσωπικό βίωμα 
και τα θέλω κάθε μαθητή αποτελούν την κινητήριο δύναμη για την ενεργητική εμπλοκή του 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Έρευνες, επίσης, επιβεβαιώνουν ότι η χρήση της φωτογραφίας στην εκπαίδευση 
λειτουργεί ενθαρρυντικά σε δραστηριότητες γραφής και ανάγνωσης. (Burger,Winner, 
2000). 

Ένα από τα πολλά παραδείγματα σχολείων του εξωτερικού που έχει εντάξει στο 
πρόγραμμά του δραστηριότητες οπτικού εγγραμματισμού είναι και το ιδιωτικό σχολείο 
GreenChimneysSchool, Brewster, NewYork σε συνεργασία με το πρόγραμμα Literacy 
Through Photography. Οι μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου τραβούσαν οι ίδιοι 
φωτογραφίες και έπειτα τις χρησιμοποιούσαν ως βάση για τη βελτίωση του γραπτού και 
προφορικού τους λόγου. 

Το πρόγραμμα LiteracyThroughPhotography (LTP)71 άρχισε να εφαρμόζεται σε σχολεία 
του Houston, από το 1990 μέχρι σήμερα, σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό 
οργανισμό FotoFest72. Ενσωματωμένο στο  αναλυτικό πρόγραμμα των σχολείων και 
εναρμονισμένο  με τα ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ του αμερικανικού συστήματος,  το πρόγραμμα είχε 
στόχο να βοηθήσει μαθητές δημοτικού και γυμνασίου να ενδυναμώσουν το γραπτό τους 
λόγο, την κριτική τους σκέψη, τις επικοινωνιακές δεξιότητες και τις συνθήκες συνεργασίας 
της ομάδας. Το πρόγραμμα διαθέτει δικό του curriculum. Σύμφωνα με αυτό, οι μαθητές 
ασχολούνται με τέσσερις βασικές ενότητες, «ο εαυτός μου», «η οικογένειά μου», «η 
γειτονιά μου», «τα όνειρά μου» στις οποίες τραβούν οι ίδιοι φωτογραφίες και γράφουν τις 
σκέψεις τους. Τα θέματα που επεξεργάζονται οι μαθητές αφορούν προσωπικές τους 
εμπειρίες και βιώματα διότι όπως υποστηρίζουν οι υπεύθυνοι του προγράμματος  
κινητοποιούν και εμπλέκουν αμεσότερα τους μαθητές κάθε ηλικίας. 

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με έκθεση των έργων των μαθητών σε χώρους του 
FotoFest. Επιπλέον, έμπειροι φωτογράφοι και παιδαγωγοί συνεργάζονται και παρέχουν σε 
εκπαιδευτικούς εκπαίδευση τόσο για τις δραστηριότητες όσο και για την τεχνική της 
φωτογραφίας. Συνεπώς, το αναλυτικό πρόγραμμα του LTP δεν διατίθεται ελεύθερα στο 
διαδίκτυο. 
 
1.3 Η φωτογραφία και η βιωματική μάθηση 
Προκειμένου να εφαρμοστεί μια εκπαιδευτική παρέμβαση που θα έχει ως επίκεντρο την 
αξιοποίηση φωτογραφιών των ίδιων των μαθητών, πρέπει να καλλιεργηθεί ένα κλίμα στην 
τάξη όπου όλοι οι μαθητές θα αποτελούν μια ομάδα έτοιμη να συνεργαστεί, να συζητήσει, 
να δημιουργήσει, να δεχτεί κριτική και να ανασκευάσει γνώμες και απόψεις. Για το λόγο 
αυτό ενστερνιστήκαμε τις αρχές της βιωματικής μάθησης, η οποία με τον χαρακτήρα της 
δίνει χώρο σε καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις να ενσωματωθούν στο αναλυτικό 
πρόγραμμα. 
                                                           
71http://literacythroughphotography.fotofest.org/ltp_about.htm 
72http://home.fotofest.org/ 

http://literacythroughphotography.fotofest.org/ltp_about.htm
http://home.fotofest.org/
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Με λίγα λόγια, η βιωματική μάθηση αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο εκπαίδευσης που 
επεκτείνεται πέρα από τα θρανία, τα σχολικά βιβλία, τη μετωπική διδασκαλία και την 
απομνημόνευση της “ύλης” (Τριλίβα & Αναγνωστοπούλου, 2008).  

Στόχος της είναι να φέρει τον μαθητή σε άμεση επαφή με το αντικείμενο μάθησης, μέσα 
από την έρευνα, την εργασία πεδίου, την παρατήρηση, τις συνεντεύξεις, τα παιχνίδια 
ρόλων κ.ά. (Δεδούλη, 2002).  

Η βιωματική μέθοδος επιδιώκει την ενεργό συμμετοχή των παιδιών στη μάθηση 
θεωρώντας σημαντικές τις συναισθηματικές αντιδράσεις, τις ερωτήσεις και απορίες των 
μαθητών που συζητιούνται ελεύθερα στην τάξη.  

Επιπλέον, τα παιδιά δουλεύουν σε ομάδες, επικοινωνούν τα βιώματά τους, 
επεξεργάζονται από κοινού τις αντιδράσεις τους, θέτουν τους δικούς τους στόχους, 
εκφράζονται και δημιουργούν.  

Τέλος, τα παιδιά μαθαίνουν να προβληματίζονται και να αναρωτιούνται για την εμπειρία 
τους και να αναπτύσσουν την ικανότητα για κριτικό αναστοχασμό. 

Η βιωματική μάθηση προτείνει και εφαρμόζει ορισμένες εξειδικευμένες τεχνικές, όπως:  
• Παραγωγή και χρήση οπτικοακουστικών μέσων  
• Βιωματικές αναπαραστάσεις και παιχνίδια  
• Τεχνικές λόγου (ημερολόγιο, αφήγηση ιστοριών, δημιουργική γραφή)  
• Δραστηριότητες εικαστικής δημιουργίας  
• Παιχνίδι ρόλων και θεατρική δημιουργία (Τριλίβα & Αναγνωστοπούλου, 2008)  

Το σχολείο είναι απαραίτητο να καλύπτει τις ανάγκες της ψυχοσυναισθηματικής 
ανάπτυξης όλων των μαθητών μέσα από ένα υποστηρικτικό περιβάλλον και κατάλληλες 
διαδικασίες. Σύμφωνα με τον Μπακιρτζή (2000), η παιδαγωγική της βιωματικής εμπειρίας 
αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος που παρέχει τη δυνατότητα εμπειριών 
που θα διευκολύνουν «τις ενδοψυχικές διεργασίες ιδιοποίησης και διαμόρφωσης του 
ψυχικού κόσμου, της προσωπικότητας και των επιθυμιών, αναγκών, κινήτρων, 
ενδιαφερόντων». Επομένως, οι διαδικασίες και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στη 
βιωματική μάθηση συμβάλλουν στη διαδικασία κατανόησης του εαυτού μας (Καμαρινού, 
1998), αλλά και της ανάπτυξης της προσωπικότητας συνολικά. Η θεωρία της βιωματικής 
μάθησης δίνει έμφαση στον σημαντικό ρόλο που παίζει η εμπειρία στη διαδικασία της 
μάθησης, καθώς και στους δεσμούς μεταξύ της σχολικής τάξης, της καθημερινής ζωής των 
μαθητών και της κοινωνικής πραγματικότητας. Σε ένα τέτοιο σχολικό κλίμα, φαίνεται πως 
μπορούν να εφαρμοστούν προγράμματα οπτικού εγγραμματισμού τα οποία πρεσβεύουν 
τις ίδιες αξίες και στοχεύουν στην απελευθέρωση των μαθητών από την τυπικότητα του 
αναλυτικού προγράμματος με δραστηριότητες καλλιτεχνικής, συνεργατικής και κριτικής 
φύσης. 
 
2. Διδακτική παρέμβαση 
2.1 Στοιχεία της διδακτικής παρέμβασης 

Συνοπτική περιγραφή διδακτικής παρέμβασης 
Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Μικροί φωτογράφοι εν δράσει 
Διδακτικό μαθησιακό αντικείμενο: Γραπτή έκφραση 
Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Φωτογραφία 
Εκπαιδευτική βαθμίδα: Γ δημοτικού 
Θεματικές ενότητες: 
Η τέχνη της φωτογραφίας-ιστορικά στοιχεία 
Η τεχνική της φωτογραφίας-φωτογραφική μηχανή και λήψεις 
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Μιλώ σε κοινό για τη φωτογραφία μου 
Περιγράφω γραπτά τη φωτογραφία μου  
Ασκώ κριτική-κάνω προτάσεις για βελτίωση περιγραφικών κειμένων που 
αφορούν φωτογραφίες συμμαθητών μου 
Συμβατότητα με το μάθημα της Γλώσσας: 
Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται πλήρως στην διδακτέα ύλη του μαθήματος της 
Γλώσσας, ως προς την γραπτή έκφραση 
Γνωστικά προαπαιτούμενα: 
Δεν χρειάζεται ο μαθητής να έχει κάποια ιδιαίτερη γνώση όσον αφορά τη χρήση 
φωτογραφικής μηχανής 
Σχολική μονάδα: 
Ιδιωτικό δημοτικό σχολείο «ΔΕΛΑΣΑΛ», Αλίμου 
Αριθμός μαθητών:78 
Περίοδος παρέμβασης: σχολική χρονιά 2014-2015 
Λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν: 
Web, word, μέθοδοι αποθήκευσης φωτογραφιών στον υπολογιστή και σε 
στικάκιusb. 

 
2.2 Μεθοδολογική προσέγγιση παρέμβασης 
Τα σύγχρονα μαθησιακά μοντέλα απαιτούν την ενεργό και εποικοδομητική συμμετοχή των 
μαθητών, γι’ αυτό η διδακτική παρέμβαση στηρίχτηκε στις αρχές της βιωματικής/ 
ενεργητικής μάθησης και διδασκαλίας η οποία εμπεριέχει στους κόλπους της τις 
διαθεματικές διδακτικές προσεγγίσεις και την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. 

Η χρήση της φωτογραφικής μηχανής- η χρήση νέων τεχνολογιών, γενικότερα, στην 
εκπαίδευση, θεωρήθηκε ότι μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες που πριν δεν ήταν εφικτές, 
ειδικά σε τομείς που αφορούν στη δημιουργικότητα, στη διαθεματικότητα, στην ανάπτυξη 
κινήτρων, στην αυτενέργεια, στη λήψη πρωτοβουλιών, στην εξερεύνηση και στην 
επικοινωνία. 

Οι δραστηριότητες που διενεργήθηκαν ήταν αυξανόμενης δυσκολίας τόσο ως προς την 
χρήση της φωτογραφικής μηχανής όσο και στο βαθμό έκφρασης των μαθητών προφορικά, 
μπροστά στους συμμαθητές τους και γραπτά, με τα κείμενά τους. Αυτό σημαίνει ότι οι 
μαθητές ξεκινούν με δράσεις στις οποίες πρέπει απλά να παρατηρήσουν μια φωτογραφία 
και να την σχολιάσουν φτάνοντας σταδιακά  να βγάζουν οι ίδιοι φωτογραφίες και να 
αποτυπώνουν γραπτά προσωπικά τους βιώματα. 

 Οι πρώτες δραστηριότητες γνωριμίας με τη φωτογραφική μηχανή, είχαν στόχο να 
εξοικειώσουν τους μαθητές με αυτό το εργαλείο με γνώριμους τρόπους όπως η ζωγραφική, 
η πλοήγηση στο ίντερνετ, η συγγραφή σε φύλλο word, αλλά και με παιγνιώδεις διαδικασίες 
όπως η λήψη φωτογραφιών σε χώρους του σχολείου.  

Στις υπόλοιπες δραστηριότητες τα παιδιά καλούνται να φωτογραφίσουν και να 
σχολιάσουν γραπτά και προφορικά τη δουλειά τους. Οι φωτογραφίες των μαθητών, οι 
ασκήσεις με τα επίθετα και η περιγραφή αντικειμένων χωρίς να αναφέρεται  το όνομά τους, 
λειτουργούν σαν ένα προσυγγραφικό στάδιο (όπως αυτό του κειμενοκεντρικού μοντέλου) 
οργανώνοντας τις ιδέες των μαθητών. Στην κυρίως δραστηριότητα τα παιδιά περιγράφουν 
πρόσωπα ή αντικείμενα  (συγγραφικό στάδιο) ενώ η παρουσίαση της δουλειάς τους στην 
τάξη, η κρίση των συμμαθητών και η μελέτη των φωτογραφιών λειτουργούν ως ετερο-
διόρθωση σε ένα μετασυγγραφικό επίπεδο. 
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2.3 Στόχοι διδακτικής παρέμβασης  
Οι στόχοι της διδακτικής παρέμβασης διακρίνονται σε: 
Στόχοι γνωστικοί 
• Να εμπλουτιστεί το λεξιλόγιο των μαθητών  
• Να οργανωθούν οι προτάσεις με τη μετάβαση από την παράθεση πληροφοριών στο 

επίπεδο του μετασχηματισμού των πληροφοριών 
• Να βελτιωθεί η δόμηση της παραγράφου 
• Να βελτιωθεί η γλωσσική συνοχή και η σαφήνεια των κειμένων 
• Να δομηθούν ορθότερα τα  περιγραφικά κείμενα 
 
Στόχοι ως προς τη διαδικασία μάθησης  
• Να συμμετέχουν ενεργητικά  
• Να αναπτύξουν σχέσεις συνεργασίας, να ασκηθούν στην ομαδική εργασία, να 

σεβαστούν τις διαφορετικές απόψεις, να λαμβάνουν αποφάσεις 
• Να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους 
• Να αναπτύξουν την κριτική σκέψη  
• Να εξασκηθούν στην ετεροδιόρθωση και την κριτική ακρόαση των συμμαθητών 
 
Στόχοι ως προς τη χρήση φωτογραφικής μηχανής 
• Να γνωρίσουν οι μαθητές την φωτογραφική μηχανή και τον τρόπο λειτουργίας της. 
• Να βελτιώσουν τις λήψεις τους αλλά και τον τρόπο καδραρίσματος. 
• Να μάθουν την σημασία  της ύπαρξης φωτισμού σε κάθε λήψη.  
• Να αποθηκεύουν φωτογραφίες στον υπολογιστή και σε στικάκι usb. 
 
3. Περιγραφή του σεναρίου παρέμβασης – Φύλλα εργασίας 
3.1 Φυλλάδιο γνωριμίας με τη φωτογραφία 
Σκοπός:  
Στην πρώτη επαφή των μαθητών με το νέο πρόγραμμα της ευέλικτης ζώνης, μοιράστηκε 
στην τάξη ένα φυλλάδιο με δραστηριότητες προκειμένου να εντοπιστεί κατά πόσο 
εξοικειωμένοι είναι οι μαθητές με την ορολογία της φωτογραφίας, τα είδη της, την 
ανάγνωση των λήψεων αλλά και της οπτικής του εκάστοτε φωτογράφου. Επιπλέον, οι 
φωτογραφίες που δόθηκαν αποτέλεσαν αφορμή για προβληματισμό, συζήτηση, ανταλλαγή 
απόψεων και προσωπική έκφραση. 
Υλοποίηση  
Οι μαθητές άρχιζαν να το ξεφυλλίζουν και αυθόρμητα να απαντούν στην πρώτη 
δραστηριότητα αντιστοίχισης. Μέσα από τις σωστές και εύστοχες απαντήσεις έγινε φανερό  
ότι τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με τις εικόνες μιας και τις συναντούν παντού γύρω τους, 
από τις διαφημίσεις στους δρόμους μέχρι την τηλεόραση. Οι περισσότεροι ήξεραν να 
ξεχωρίσουν τα είδη των φωτογράφων και να εξηγούν με δικά τους λόγια τι κάνει ο καθένας. 
Στην επόμενη άσκηση τούς δόθηκαν δύο παραδείγματα για το πώς βλέπει ο φωτογράφος 
το θέμα του. Στην ερώτηση «τι πρέπει να κάνει ο φωτογράφος για να φωτογραφίσει κάτι 
από τόσο κοντά;», οι περισσότεροι απάντησαν «να κάνει ζουμ». Έπειτα ρωτήθηκαν «τι θα 
πει ζουμ» και είπαν «να στο φέρει κοντά» και ένα αγόρι ακόμα απάντησε ότι « δε 
χρειάζεται να πας πολύ κοντά αλλά πατάς ένα κουμπί στην κάμερα και μεγαλώνει ο 
φακός». Στο τέλος της ίδιας δραστηριότητας τα παιδιά έπρεπε να φανταστούν τι υπάρχει 
γύρω από μια φωτογραφία που δεν το έχει πιάσει ο φακός. Το θέμα ήταν αρκετά εύκολο 
και όλοι ζωγράφισαν την παραλία με βάση τις εμπειρίες τους από τις παραλίες που έχουν 
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πάει. Η τελευταία άσκηση είχε να κάνει πιο πολύ με το θέμα της φωτογραφίας. 
Παρατηρώντας δυο εικόνες με κοινό στοιχείο μια κυρία που φοράει καπέλο και είναι 
καθισμένη σε τραπεζάκι, τα παιδιά έπρεπε να βάλουν τίτλο στα δύο έργα. Στο πρώτο όλα τα 
παιδιά έβαλαν γενικούς τίτλους όπως: «το χωριό», «η πλατεία», «το καφενείο», «τα 
τραπέζια» ενώ στη δεύτερη πιο συγκεκριμένους όπως: «η κυρία με το καπέλο», «μια 
άγνωστη ταξιδιώτης», «μια γυναίκα μόνη». 

Γενικά, η πρώτη αυτή δράση ενθουσίασε τους μαθητές ,όπως φάνηκε από την καθολική 
τους συμμετοχή. Χωρίς να τους κουράσει με ειδικούς όρους, γονιμοποίησε τον διάλογο 
μεταξύ δασκάλου και μαθητών αλλά και μαθητών μεταξύ τους, καλλιέργησε την 
παρατηρητικότητα και την κριτική σκέψη τους ενώ έφερε στην επιφάνεια και προσωπικές 
εμπειρίες των μαθητών από τα δικά τους ταξίδια 
 
3.2 «Η πρώτη μου φωτογραφική μηχανή από…χαρτί» 
Η δεύτερη δραστηριότητα χωρίστηκε σε δύο μέρη. Την πρώτη μέρα φτιάξαμε από χαρτί Α4 
κάδρα για τις πρώτες φωτογραφικές λήψεις με το μάτι, τα οποία οι μαθητές ζωγράφισαν. 
Μιας και η φωτογραφία είναι τέχνη και όχι μόνο τεχνική, οι μαθητές έπρεπε να 
κατανοήσουν και αυτή την πλευρά της με μια δημιουργική δραστηριότητα που όλοι 
γνωρίζουν και αγαπούν, την ζωγραφική. Στολίζοντας τα κάδρα τους όπως οι ίδιοι ήθελαν, 
άφησαν ελεύθερη την φαντασία και τη δημιουργικότητά τους, που ήταν και το ζητούμενο.  
Στη συνέχεια εξοικειώθηκαν με τα χάρτινα κάδρα τους, με το να βλέπουν τι περιλαμβάνει 
μια φωτογραφία, παίζοντας στην τάξη. 
 
3.3 «Από την τέχνη στην τεχνική» 
 Την επόμενη μέρα φέραμε στην τάξη μια φωτογραφική μηχανή του σχολείου και δείξαμε 
στα παιδιά τα μέρη από τα οποία αποτελείται: μπαταρία, φακό, κουμπί άνοιγμα/κλείσιμο, 
κουμπί λήψης, μοχλό ζουμ. Μέσα στην τάξη καθένα πήρε στα χέρια του την κάμερα για να 
την επεξεργαστεί και τέλος, βγήκαμε ομαδικά στο προαύλιο του σχολείου για να τραβήξει 
το καθένα την πρώτη του αληθινή φωτογραφία. Όση ώρα η κάμερα ήταν στα χέρια κάποιου 
παιδιού τα υπόλοιπα δούλευαν με τα χάρτινα κάδρα τους επιλέγοντας τι θα 
φωτογραφίσουν. 

Την επόμενη ώρα ανεβήκαμε στην τάξη και προβάλαμε μία μία τις φωτογραφίες στον 
προτζέκτορα της τάξης σχολιάζοντας το αποτέλεσμα. 

 Ήταν εντυπωσιακό το ότι όλοι οι μαθητές, ιδιαίτερα αυτοί που ήταν πιο αφηρημένοι την 
ώρα του μαθήματος, ήθελαν να πουν τη γνώμη τους και να βαθμολογήσουν τα έργα των 
συμμαθητών τους. Ακούστηκαν κριτικές όπως: «εδώ θα έπρεπε να έχει πιο ίσια την 
κάμερα», «η φωτογραφία είναι στραβή», «φαίνεται θολή», «έκοψε ένα μέρος και δεν μου 
αρέσει και τόσο», « φαίνεται πολύ φωτεινή, δεν είναι έτσι το κανονικό χρώμα». Άσχετα από 
το εάν η φωτογραφία ανήκε σε κάποιον φίλο τους, τα παιδιά έλεγαν ελεύθερα τη γνώμη 
τους χωρίς να δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Επιπλέον, ακούστηκαν καλές κριτικές για 
φωτογραφίες παιδιών που μεταξύ τους δεν έκαναν παρέα ή τσακώνονταν πολύ συχνά. 
Έτσι, η δραστηριότητα αυτή βοήθησε σε πρώτη φάση να αναπτυχθεί το αίσθημα 
συνεργασίας και ομαδικότητας της τάξης. 
 
3.4 «Πληροφορίες στο διαδίκτυο» 
 Την επόμενη εβδομάδα οι μαθητές έψαξαν περισσότερες πληροφορίες για την τέχνη της 
φωτογραφίας και την ιστορία της στο ίντερνετ, με τη βοήθεια της δασκάλας πληροφορικής. 
Ανεβήκαμε στην αίθουσα υπολογιστών και εκεί τα παιδιά χωρισμένα ανά δύο έψαξαν 
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πληροφορίες από ιστοσελίδες που είχαμε αποθηκεύσει στα αγαπημένα κάθε υπολογιστή. 
Γνωρίζοντας ήδη τα παιδιά να δουλεύουν σε δυάδες στο εργαστήριο πληροφορικής, οι 
πληροφορίες μαζεύτηκαν γρήγορα. Η δραστηριότητα αυτή ήταν ένας τρόπος να βρεθούν οι 
μαθητές μπροστά σε μια πληθώρα πληροφοριών, όπως συμβαίνει και στην καθημερινή 
τους ζωή εκτός σχολείου, όπου θα έπρεπε να αποφασίσουν με τη βοήθεια των 
συμμαθητών και της δασκάλας, τι θα κρατούσαν για να φτιάξουν το κείμενό τους, 
σκεπτόμενοι κριτικά. Το γεγονός ότι υπήρχαν ήδη αποθηκευμένες οι ιστοσελίδες που θα 
χρησιμοποιούσαν, βοήθησε ώστε οι μαθητές να μην αποπροσανατολιστούν από 
διαφημίσεις ή ακατάλληλο περιεχόμενο. Από εκεί προέκυψε η ιδέα του blog «Μικροί 
φωτογράφοι εν δράσει», προκειμένου οι μαθητές και οι γονείς τους να έχουν πρόσβαση 
ανά πάσα στιγμή στις δραστηριότητες που κάναμε στο σχολείο.  
 
3.5 «Φωτογραφίζω ένα αντικείμενο και το περιγράφω με 10 επίθετα» 
Μετά τις πρώτες αναγνωριστικές δραστηριότητες με το μέσο της φωτογραφίας, δόθηκε στα 
παιδιά η πρώτη τους άσκηση με τίτλο «Φωτογραφίζω ένα αντικείμενο και το περιγράφω με 
10 επίθετα». Με αυτή την δράση τα παιδιά εξοικειώνονται με τη χρήση της κάμερας αφού 
φωτογραφίζουν τα ίδια με τις φωτογραφικές μηχανές τους, παίρνουν πρωτοβουλίες μιας 
και επιλέγουν ελεύθερα το θέμα τους και εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους από τη στιγμή 
που καλούνται να βρουν τα κατάλληλα επίθετα για να το περιγράψουν. Έχει παρατηρηθεί  
ότι πολλές φορές τα παιδιά χρησιμοποιούν ελάχιστα επίθετα στον γραπτό τους λόγο ενώ 
περιορίζονται κυρίως στα: «καλό», «όμορφο», «ωραίο». Σε αυτή την άσκηση αποκλείσαμε 
αυτά τα τρία επίθετα προκειμένου οι μαθητές να σκεφτούν πιο κριτικά και πολύπλοκα 
δίνοντας έμφαση σε επίθετα που περιγράφουν το μέγεθος, το χρώμα, το υλικό, τις 
λειτουργίες, τη χρήση των αντικειμένων που θα φωτογραφίσουν. 

Προβάλλαμε τις φωτογραφίες στον προτζέκτορα και ένας ένας μαθητής σηκωνόταν για 
να παρουσιάσει τη δουλειά του. Κατά γενική ομολογία οι φωτογραφίες ήταν πολύ 
καλύτερες από την πρώτη φορά. Τα επίθετα που επέλεξαν ήταν αρκετά πρωτότυπα  και 
ανταποκρίνονταν στο αντικείμενο που είχαν επιλέξει. Καθ’ όλη τη διάρκεια της 
παρουσίασης αναπτύχθηκε ένας γόνιμος διάλογος όπου ακούστηκαν κριτικές για τις 
φωτογραφίες αλλά και νέες ιδέες για τα επίθετα που χρησιμοποίησαν τα παιδιά. 
 
3.6 «Μάντεψε τι» 
Στη συνέχεια η εργασία που επιλέχθηκε είχε τίτλο «Μάντεψε τι». Με αφορμή το γνωστό 
παιχνίδι «Μάντεψε ποιος», το οποίο γνωρίζουν και παίζουν όλα τα παιδιά της τάξης, 
σχεδιάσαμε αυτή τη δραστηριότητα η οποία ζητούσε από τα παιδιά να φωτογραφίσουν ένα 
αντικείμενο και να το περιγράψουν γραπτά όσο καλύτερα γίνεται χωρίς να αναφέρουν τι 
είναι, για να το μαντέψει το κοινό της τάξης.  

Τα κείμενα των παιδιών με τις περιγραφές τα βάλαμε σε ένα κουτί και τα ανακατέψαμε. 
Από εκεί θα τραβούσε κάθε μαθητής από ένα χαρτί, θα διάβαζε την περιγραφή και θα 
έψαχνε μεταξύ των φωτογραφιών, που προβάλλονταν στον προτζέκτορα, την σωστή. Οι 
περισσότερες περιγραφές ήταν αρκετά καλές. Κάποιες όμως δυσκόλεψαν το παιχνίδι. Για 
να μη χαλάσει η ροή της δραστηριότητας προτίμησα να μην τις σχολιάσουμε εκείνη την 
στιγμή αλλά στο τέλος του παιχνιδιού. Αφού ολοκληρώσαμε, επαναφέραμε το θέμα των 
περιγραφών που δυσκόλεψαν και ζητήσαμε από τα παιδιά να προτείνουν τις δικές τους 
περιγραφές για τις συγκεκριμένες φωτογραφίες. Η ανταπόκριση ήταν πολύ μεγάλη μιας και 
τα παιδιά θεωρούσαν ότι το παιχνίδι συνεχίζεται.  
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Με αυτή τη δραστηριότητα τα παιδιά εξασκήθηκαν στην ανάγνωση και τον γραπτό λόγο 
(κείμενο), την παρατηρητικότητα (σύνδεση κειμένου-φωτογραφίας), την κριτική σκέψη και 
τη συνεργασία (ετεροδιόρθωση κειμένων από συμμαθητές, προφορικά). 
 
3.7 «Η αγαπημένη μου στιγμή» 
Κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων διακοπών ανέθεσα στα παιδιά να 
φωτογραφίσουν μια αγαπημένη τους στιγμή και να εξηγήσουν γιατί την επέλεξαν. 

Τα κείμενα ήταν αρκετά καλά δομημένα. Οι φωτογραφίες ήταν αρκετά πρωτότυπες και 
ξεχωριστές για τον καθένα. Παρουσίαζαν οικογενειακές στιγμές, εκδρομές, δώρα, 
αγαπημένα πρόσωπα. Στα κείμενά τους υπήρχε ποικιλία από επίθετα αλλά και μεγαλύτερη 
έκφραση προσωπικού συναισθήματος. Ο λόγος τους φαινόταν πιο φυσικός και προσωπικός 
κάτι που δεν είχα παρατηρήσει παλιότερα σε εκθέσεις τους. Την ώρα της παρουσίασης οι 
περισσότεροι επέλεξαν να μιλήσουν χωρίς να κρατούν το κείμενό τους. Φαίνεται ότι πλέον 
έχουν εξοικειωθεί με την ομιλία μπροστά σε κοινό, ντρέπονται λιγότερο και δεν φοβούνται 
να κάνουν λάθη. Επιπλέον, σε όσες παρουσιάσεις οι μαθητές δυσκολεύτηκαν, ζητούσα από 
τα υπόλοιπα παιδιά να προτείνουν και άλλες αιτιολογήσεις. Στο τέλος, τα παιδιά που 
δυσκολεύτηκαν πήραν ξανά το λόγο και με βάση τις προτάσεις των συμμαθητών τους 
έκαναν μια αξιόλογη παρουσίαση. 
 
3.8 «Ο αγαπημένος μου χώρος» 
Στην επόμενη δραστηριότητα οι μαθητές κλήθηκαν να φωτογραφίσουν τον αγαπημένο τους 
χώρο και να τον παρουσιάσουν γραπτά στους συμμαθητές τους. Μιας και ο αγαπημένος 
χώρος του καθενός είναι κάτι αρκετά προσωπικό, επιλέξαμε αυτή τη δράση προκειμένου οι 
μαθητές να έχουν μεγαλύτερο κίνητρο και ενθουσιασμό να γράψουν το κείμενό τους. Σε 
πρώτη φάση, έγραψαν ένα κείμενο για τον χώρο που ήθελαν και έπειτα τον τράβηξαν 
φωτογραφία. Έφεραν τη φωτογραφία τους με στικάκι και ξεκίνησαν τις παρουσιάσεις στην 
τάξη. Γρήγορα διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι μαθητές είχαν γράψει γενικά πράγματα 
για τον χώρο τους, χωρίς λεπτομέρειες με αποτέλεσμα το ακροατήριο να μην μπορεί μέσα 
από τις συγκεκριμένες περιγραφές να τον φανταστεί. Οι υπόλοιποι συμμαθητές πήραν το 
λόγο και με βάση τις φωτογραφίες που έβλεπαν περιέγραφαν τους χώρους και έδιναν 
συμβουλές για το τι πρέπει να αναφερθεί στο κείμενο κάθε παιδιού. Με μικρή δική μου 
παρέμβαση, τα παιδιά ετεροαξιολογήθηκαν και στη συνέχεια έγραψαν εκ νέου τα κείμενά 
τους σύμφωνα με τις προτάσεις που είχαν ακούσει. Υπήρξε γόνιμος διάλογος που 
συντέλεσε στην ουσιαστική συνεργασία της τάξης. Κανένας μαθητής δεν αισθάνθηκε να 
αξιολογείται ούτε προχώρησε στην βελτίωση της έκθεσής του για κάποιον καλύτερο βαθμό. 
Το πρότζεκτ της φωτογραφίας τους απελευθέρωσε από την αυστηρή δομή του «σκέφτομαι 
και γράφω». Πρώτη φορά κανένας μαθητής δεν παραπονέθηκε για το επιπλέον γράψιμο 
μιας και η συγκεκριμένη δράση φαινόταν στα μάτια τους ως ένα δημιουργικό παιχνίδι. 
 
3.9 «Φωτοκόμικ» 
Η δραστηριότητα αυτή είναι ενδεδειγμένη  από το πιλοτικό πρόγραμμα ΜΕΛΙΝΑ, για την 
οπτικοακουστική παιδεία στην Ελλάδα, ξεκινώντας μάλιστα από το νηπιαγωγείο 
(Θεοδωρίδης, 2012).Τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες των τεσσάρων δημιούργησαν δικές 
τους φωτο-ιστορίες με αφορμή τη δομή των κόμικ. Αφού χώρισαν ένα φύλλο Α4 σε 
τέσσερα καρέ, ζωγράφισαν από κοινού τις ιστορίες, πρόσθεσαν τα συννεφάκια διαλόγου 
και στη συνέχεια, με την κάμερα του σχολείου, ζωντάνεψαν τις σκηνές ποζάροντας οι ίδιοι 
στον φακό, δραματοποιώντας την κάθε σκηνή. Για κάθε καρέ της ιστορίας, τραβούσε και 
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άλλος μαθητής την φωτογραφία. Μετά την ολοκλήρωση των λήψεων κάθε ομάδα 
περνούσε τις φωτογραφίες στον υπολογιστή. Έπειτα, με τη βοήθειά των εκπαιδευτικών, 
τοποθετούσαν τις φωτογραφίες σε φύλλα word και έγραφαν τους διαλόγους τους. Επειδή η 
δράση αυτή έγινε εξ’ ολοκλήρου στην τάξη, χρειάστηκαν αρκετές ώρες για να 
ολοκληρώσουν όλες οι ομάδες. Το αποτέλεσμα όμως ήταν πολύ εντυπωσιακό και 
ευχαρίστησε ιδιαίτερα τα παιδιά. Μάλιστα παρουσίασαν με περηφάνεια τη δουλειά τους 
και στα άλλα τμήματα της Γ’ δημοτικού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 1.Φωτοκόμικ 
 
 
 
 
3.10 «Φωτο-ιστορίες» 
Η δεύτερη και τελευταία δραστηριότητα ήταν η δημιουργία μιας φανταστικής ιστορίας με 
τη βοήθεια δέκα τυχαίων φωτογραφιών από αυτές που είχαν τραβήξει οι μαθητές. Αφού 
εκτυπώσαμε, σε μικρό μέγεθος, όλες τις φωτογραφίες που είχαν τραβήξει τα παιδιά κατά 
τη διάρκεια της χρονιάς, τις κόψαμε και τις βάλαμε ανακατεμένες σε ένα κουτί. Από εκεί οι 
μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες, επέλεξαν τυχαία δέκα φωτογραφίες με τις οποίες θα 
έφτιαχναν μία δική τους ιστορία. Το ξεκίνημα ήταν κάπως μουδιασμένο μιας και έπρεπε να 
βοηθήσουμε τα παιδιά να καταλάβουν πως ό,τι  έβλεπαν στις φωτογραφίες μπορούσαν να 
το διαχειριστούν όπως οι ίδιοι φαντάζονταν. Να αλλάξουν ονόματα σε πρόσωπα, να 
γράψουν φανταστικά πράγματα, να δημιουργήσουν ψεύτικους δεσμούς και χώρους, χωρίς 
καμία σύμβαση. Αφιερώσαμε αρκετές ώρες μέσα στην τελευταία μας εβδομάδα 
προκείμενου να ακουστούν σε κάθε ομάδα όλες οι απόψεις, να επιλεχθούν οι καλύτερες 
και να ολοκληρωθεί η συγγραφή.  

Παρατηρώντας τους μαθητές κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους στην τάξη 
διαπιστώσαμε πως όλοι συμμετείχαν ενεργά. Ακόμα και οι πιο αδύναμοι μαθησιακά 
μαθητές έβαλαν το λιθαράκι τους στις ιστορίες, δίνοντας τα ονόματα των ηρώων τους ή 
αναλαμβάνοντας να κρατούν σημειώσεις.  Μια τέτοια δράση ευνόησε τόσο τις σχέσεις του 
τμήματος όσο και το μαθησιακό επίπεδο όλων των μαθητών. Άλλωστε, η θεωρία του 
Vygotsky, ανέδειξε την αξία της ομαδοσυγκεντρωτικής διδασκαλίας, η οποία βασίζεται στη 
συνεργασία μαθητών διαφορετικών ικανοτήτων και στην ανταλλαγή απόψεων. Στο πλαίσιο 
αυτό οι ικανότεροι μαθητές λειτουργούν ως «άλλοι πιο εγκρατείς γνώστες» και μπορούν να 
βοηθήσουν τους συμμαθητές τους να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. Στο πλαίσιο αυτό ο 
κάθε διδασκόμενος αναλαμβάνει όλο και περισσότερο την ευθύνη για την κατάκτηση της 
επιδιωκόμενης μάθησης, ενώ μειώνεται βαθμιαία η παρέμβαση του εκπαιδευτικού, χωρίς 
βέβαια να εξαφανίζεται (Κασσωτάκη, 2011). 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Προγράμματα Σπουδών - Σχολικά εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον» 
 

603 
 

Η παρέμβαση ολοκληρώθηκε με αυτή την τελευταία ομαδική δραστηριότητα η οποία και 
παρουσιάστηκε στο τέλος της χρονιάς στους γονείς των μαθητών, σε εκδήλωση στο χώρο 
του σχολείου. Μεταξύ άλλων οι γονείς είχαν την ευκαιρία να δουν μέρος της δουλειάς των 
παιδιών τους στο σχολικό blog73 που σχεδιάστηκε μαζί με τους μαθητές. Επιπλέον, ως 
αναμνηστικό του όλου προγράμματος, δημιουργήθηκε ένα βίντεο στο οποίο οι μαθητές 
μιλούν για το πρόγραμμα και φαίνονται σκηνές από τη δουλειά τους στη διάρκεια της 
χρονιάς. 
 
4. Συμπεράσματα  
Από την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων παραπάνω διαπιστώνεται η θετική συμβολή της 
χρήσης της φωτογραφικής μηχανής, στο επίπεδο της εμπλοκής των μαθητών  στις 
δραστηριότητες της τάξης, στην βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων και της μεταξύ τους 
συνεργασίας  καθώς και στην καλύτερη απόδοσή τους στη συγγραφή των κειμένων τους.  

Η θεωρία και οι έρευνες που μελετήσαμε έδειξαν ότι εδώ και πολλά χρόνια αξιοποιείται 
η φωτογραφική μηχανή σε σχολικά προγράμματα του εξωτερικού. Με βάση τα 
προγράμματα οπτικοακουστικής παιδείας (Θεοδωρίδης, 2002) σχεδιάστηκαν οι 
δραστηριότητες που αναλύθηκαν προηγουμένως, βασισμένες στο αναλυτικό πρόγραμμα 
της γραπτής έκφρασης για τη συγκεκριμένη τάξη.   

Οι περισσότεροι μαθητές της τάξης φάνηκε να είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τη 
φωτογραφική μηχανή. Σχεδόν όλοι γνώριζαν τη λογική της λειτουργίας της ενώ κάποιοι από 
αυτούς είχαν επιχειρήσει να φωτογραφίσουν εκτός σχολείου. Η εισαγωγή της στο 
πρόγραμμα της τάξης έδωσε τη δυνατότητα  στα παιδιά να γίνουν τα ίδια  παραγωγοί- 
δημιουργοί των δικών τους φωτογραφιών αλλά και των δικών τους ιστοριών (Θεοδωρίδης, 
2002).Τα ίδια θέματα που καλούνταν να γράψουν στο μάθημα της Γλώσσας, πλαισιώθηκαν 
πλέον από τα προσωπικά βιώματα των μαθητών τα οποία μοιράζονταν με τους συμμαθητές 
τους μέσα από τις φωτογραφίες τους. Δεν έγραφαν πλέον τις εκθέσεις τους για να πάρουν 
καλύτερο βαθμό ή  επειδή έτσι όριζε το ημερήσιο πρόγραμμα της τάξης. Οι δράσεις στις 
οποίες εμπλέκονταν και η αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές είχαν βαθύτερο, προσωπικό 
νόημα για τον καθένα.  

Συνεπώς, τα θετικά αποτελέσματα που προέκυψαν από την παρέμβαση, επιβεβαίωσαν 
ότι η σωστή πλαισίωση κάθε δραστηριότητας στη σχολική τάξη είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την ουσιαστικότερη εμπλοκή των μαθητών.   
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Περίληψη 
Στην παρούσα εισήγηση, με άξονα αναφοράς το Διδακτικό Πακέτο «Μουσική Ε΄ Δημοτικού» (Αποστολίδου Κ., 
Ζεπάτου Χ., ΟΕΔΒ 2007) θα αναλυθούν ενδεικτικές διδακτικές προτάσεις του Διδακτικού Πακέτου και θα 
διερευνηθεί η σύνδεσή τους με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών και τo Αναλυτικό 
Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής (ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ Μουσικής) καθώς και με το  Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής 
του Νέου Σχολείου (Σχολείο 21ου αιώνα). Κατά το σχολικό έτος 2007 – 2008, με βάση το ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ 
Μουσικής (ΥΠΕΠΘ και Π.Ι., 2003), εισάγονται για πρώτη φορά στο Δημοτικό σχολείο  Διδακτικά Πακέτα 
Μουσικής, τα οποία περιλαμβάνουν Βιβλίο Μαθητή, Τετράδιο Εργασιών και Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Οι 
διδακτικές προσεγγίσεις της διαθεματικότητας και της διεπιστημονικότητας που προτάσσουν τα ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ 
συνιστούν καινοτομία για την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα και αποτέλεσαν κεντρικό άξονα 
ανάπτυξης των αντίστοιχων σχολικών εγχειριδίων. Το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ Μουσικής θέτει ως κέντρο τον ίδιο το 
μαθητή, την καλλιέργεια των δεξιοτήτων και της προσωπικότητάς του μέσα από δραστηριότητες ακρόασης –
εκτέλεσης και αξιολόγησης μουσικής, περιλαμβάνοντας και ενδεικτικές διαθεματικές δραστηριότητες και 
διαθεματικά σχέδια εργασίας. Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής (Νέο Σχολείο – Σχολείο 21ου αιώνα) 
(ΥΠΕΘ και ΙΕΠ, 2011, 2014) είναι επίσης μαθητοκεντρικό και προτάσσει την ολιστική προσέγγιση του μουσικού 
φαινομένου, μέσα από την ενεργή συμμετοχή του μαθητή σε δημιουργικές και βιωματικές μουσικές 
δραστηριότητες και δράσεις, περιλαμβάνοντας και προτάσεις διαφοροποιημένης διδασκαλίας και 
αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφορίας κι επικοινωνίας. Βάσει των παραπάνω, θα αναλυθεί πως η 
διαθεματικότητα διαχέεται στο κείμενο και τις διδακτικές δραστηριότητες του Διδακτικού Πακέτου «Μουσική 
Ε΄ Δημοτικού» στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης της μουσικής. Θα παρουσιαστούν ακόμη διδακτικές 
προσεγγίσεις του Διδακτικού Πακέτου, προσανατολισμένες στη διδακτική του «ενεργού υποκειμένου» 
[Κοσσυβάκη, 2003] που συνάδουν με τη φιλοσοφία και τους στόχους τόσο του ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ Μουσικής, όσο 
και του Νέου Προγράμματος Σπουδών Μουσικής.  Τα εν λόγω στοιχεία θα αναλυθούν ώστε να επιχειρηθεί μια 
επιμέρους «σκιαγράφηση» της χάραξης των δυο Προγραμμάτων Σπουδών Μουσικής και –εν τω μέσω -  η 
εκπόνηση του Διδακτικού Πακέτου Μουσικής για την Ε΄ Δημοτικού και παράλληλα να αναδειχθεί η 
«συνέχεια» του Διδακτικού αυτού Πακέτου με το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής. 
 
Λέξεις-κλειδιά: εκπαίδευση, αναλυτικά προγράμματα μουσικής, σχολικά εγχειρίδια μουσικής, Ελλάδα. 
 
 
1. Εισαγωγή – Σύντομο ιστορικό 
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα αποτελεί κομβικό σημείο της εκπαίδευσης, όπου  συναντάται η 
πρακτική με τη θεωρία, οι διαφορετικές επιστήμες της εκπαίδευσης, τα διαφορετικά 
γνωστικά αντικείμενα και η ψυχολογία. (Μπαγάκης Γ., 2004) Τα Αναλυτικά Προγράμματα 
επίσης αποτελούν τη βάση σύμφωνα με την οποία παράγονται και χρησιμοποιούνται τα 
διάφορα μέσα διδασκαλίας. Παράλληλα, το σχολικό εγχειρίδιο μεταφράζει σε σκοπούς και 
περιεχόμενα την εκπαιδευτική φιλοσοφία. (Καψάλης Α. Γ και Χαραλάμπους Δ.Φ., 1995) 

 Το σχολικό έτος 2007 – 2008 βάσει του Διαθεματικού Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών 
Μουσικής και του Αναλυτικού Πλαισίου Μουσικής (ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ Μουσικής) εισήχθησαν τα 
πρώτα διδακτικά πακέτα Μουσικής για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  
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Το Διδακτικό Πακέτο «Μουσική Ε΄ Δημοτικού» (Αποστολίδου και Ζεπάτου,  2007) 
αποτελεί το πρώτο σχολικό βιβλίο Μουσικής για την Ε΄ τάξη του Δημοτικού. Η συγγραφή 
του έγινε κατά το διάστημα 10-10-2003 και 15 - 7 - 2004, σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ 
Μουσικής (ΦΕΚ 304 Β/13 – 3 – 2003) και εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α 
«Αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων» που 
υλοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ) του Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγχρηματοδοτήθηκε από  το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο 
Στήριξης (Κ.Π.Σ). 

Η συγγραφική ομάδα του Διδακτικού Πακέτου συστήθηκε από φυσικά πρόσωπα -χωρίς 
δηλαδή ανάδοχο εκδοτικό οίκο- και συγκεκριμένα από δυο εκπαιδευτικούς Μουσικής 
(Χρυσάνθη Ζεπάτου, εκπαιδευτικός ΠΕ16.01 και Κατερίνα ΑποστολίδουϮ74, εκπαιδευτικός 
Πε16.01) από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Κριτές του Διδακτικού Πακέτου υπήρξαν: ο κ. 
Παύλος Κάβουρας, μέλος ΔΕΠ του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. 
Ιωσήφ Παπαδάτος, μέλος ΔΕΠ του Ιονίου Πανεπιστημίου και η κ. Στυλιανή Γεωργουλή, 
εκπαιδευτικός και νυν Σύμβουλος Μουσικής.    

Το Δ.Π. «Μουσική Ε΄ Δημοτικού» αποτελείται από Βιβλίο Μαθητή, Τετράδιο Εργασιών 
και Βιβλίο Εκπαιδευτικού, στο πλαίσιο της αντίστοιχης φιλοσοφίας του Διδακτικού Πακέτου 
που ακολουθήθηκε το 2003 -2004 κατά την εκπόνηση διδακτικού υλικού για όλα τα 
γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εκδόθηκε το 
2007 και διανεμήθηκε από τον  Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων∙ από το 2012 έως 
σήμερα εκδίδεται και διανέμεται από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ - Διόφαντος)75. 

Το 2011 εκπονήθηκε το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής [Α΄ Πρόταση] (Ν.Π.Σ.Μ.)  
και  ο Οδηγός Εκπαιδευτικού Μουσικής από το -τότε Παιδαγωγικό Ινστιτούτο- Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου 
αιώνα) Νέο πρόγραμμα Σπουδών, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, - Οριζόντια Πράξη», 
με κωδικό MIS 295450 και ειδικότερα του Υποέργου 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό 
«Εργαλεία Διδακτικών Προσεγγίσεων». 

Το Ν.Π.Σ.Μ. εγκρίθηκε με την Υ.Α.124662 /Γ2/1-11-2011 (ΦΕΚ 2666, τ. Β΄) «Έγκριση 
Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την Πιλοτική 
τους Εφαρμογή του Επιστημονικού Πεδίου Πολιτισμός και  Δραστηριότητες Τέχνης» και 
ακολούθησε η Πιλοτική του εφαρμογή το 2011-2012, η οποία ολοκληρώθηκε και 
αξιολογήθηκε. Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών εφαρμόστηκαν πιλοτικά σε 188 πιλοτικές 
σχολικές μονάδες με στόχο την ανατροφοδότηση τους από την εκπαιδευτική πράξη, τον 
εμπλουτισμό και τη βελτίωσή τους. Στο πλαίσιο αυτό, το Ν.Π.Σ.Μ. 2014 επικαιροποιήθηκε 
το 2014 περιλαμβάνοντας, εκτός από ενδεικτικές αναφορές σύνδεσης του με τα  Διδακτικά 
Πακέτα Μουσικής76 και το νέο εκπαιδευτικό υλικό που παράχθηκε μετά το 201177, π.χ.: το 

                                                           
74 Η Κατερίνα Αποστολίδου απεβίωσε μετά από μάχη με την επάρατη νόσο το 2010. 
75 Το 2012 καταργήθηκε ο Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων.  
76 Το 2015 υλοποιήθηκε από το Ι.Ε.Π. το Υποέργο 6  «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού  Υλικού Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης» της Πράξης «Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» με στόχο να 
εκτιμηθεί η συμβατότητα του υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού με τα  Νέα Προγράμματα Σπουδών και τις 
διδακτικές αρχές και ακόμη να προταθούν βελτιώσεις του υλικού.  
77 Μετά δηλαδή από το 2011, έτος  εκπόνησης των Προγραμμάτων Σπουδών του Νέου Σχολείου (Νέα 
Προγράμματα Σπουδών).  
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Φωτόδεντρο στο Ψηφιακό Σχολείο (http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps.php.), το 
νέο σχολικό βιβλίο Μουσικής Α΄ Γυμνασίου, κ.ά.    

Η διερεύνηση στην παρούσα εισήγηση της σύνδεσης του Δ.Π. «Μουσική Ε΄ Δημοτικού»  
με το ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ Μουσικής όσο και με το Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής του Νέου 
Σχολείου (Σχολείο 21ου αιώνα) έχει έναν λειτουργικό στόχο από τη μια, που αφορά τη 
συνύπαρξη και τη διδακτική αξιοποίηση του Διδακτικού αυτού Πακέτου σύμφωνα με τους 
στόχους, τη φιλοσοφία, τη θεματική δομή και τα περιεχόμενα του Ν.Π.Σ.Μ. και από την 
άλλη, ενέχει ένα επιστημονικό ενδιαφέρον, από την άποψη ότι μέσα από τη διερεύνηση 
αυτή μπορεί να σκιαγραφηθεί επιμέρους, η διαδοχική χάραξη δυο Προγραμμάτων 
Σπουδών Μουσικής, του ΔΕΠΠΣ  -  ΑΠΣ και του Ν.Π.Σ.Μ., με την εκπόνηση του Δ.Π. 
«Μουσική Ε΄ Δημοτικού» εν τω μέσω. Σύμφωνα άλλωστε με την ανάρτηση τους στον κόμβο 
του ψηφιακού σχολείου, τα Νέα Προγράμματα Σπουδών λειτουργούν ως «Συμπληρωματικά 
προς τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών», (http://ebooks.edu.gr/new/ps.php), δηλαδή τα 
ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ.  
 
2. ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ Μουσικής – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής  
Το ΔΕΠΠΣ  - ΑΠΣ Μουσικής είναι ένα ανοικτό, καινοτόμο αναλυτικό πρόγραμμα που δίνει 
ιδιαίτερη βαρύτητα στις ικανότητες και τις δεξιότητες που έχει ή πρέπει να αποκτήσει ο 
μαθητής  - Υποκείμενο  και  οργανώνεται στο πλαίσιο της Διαθεματικότητας.  (Κοσσυβάκη, 
2005), όπου προέχει η βαθιά κατανόηση και η ολιστική προσέγγιση εκείνων των θεμάτων 
που είναι σημαντικά για τους μαθητές και σχετίζονται με τις εμπειρίες τους 
(Ματσαγγούρας, 2002). 

Το ΔΕΠΠΣ και το ΑΠΣ Μουσικής δημιούργησαν θεσμικά ένα παιδαγωγικό πλαίσιο για την 
εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων στο μάθημα της Μουσικής που 
προσανατολίζονται στις αρχές της Διδακτικής του Ενεργού Υποκειμένου, δηλαδή της 
«προσαρμογής της διδασκαλίας στον τρόπο με τον οποίο ο μαθητής κατανοεί κι ακόμη στην 
προώθηση της αυτενέργειας και της αυτόνομης μάθησης και δράσης. Σύμφωνα με τις αρχές 
αυτές η διδασκαλία εμπεριέχει συγκεκριμένους στόχους οι οποίοι δεν συνδέονται μόνο με 
το περιεχόμενο (Διδακτική του Αντικειμένου), αλλά και με τον ίδιο το μαθητή, ώστε να 
δραστηριοποιηθεί ενεργητικά, να κατανοήσει το στόχο της διδασκαλίας και να φτάσει σε 
αυτόν μέσα από τη σφαιρική ανάπτυξη της προσωπικότητάς του (Κοσσυβάκη, 2005)  

Στο ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ Μουσικής επισημαίνεται ότι «η ενασχόληση με τη μουσική στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση βασίζεται σ’ ένα ευέλικτο σχήμα με σαφείς στόχους, δομημένο 
έτσι, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες αλλά και στις δυνατότητες των μαθητών». 
(ΥΠΕΠΘ και ΠΙ, 2003) Η Μουσική δεν κινείται τόσο στο πλαίσιο της διδασκαλίας ενός 
μαθήματος ορισμένης ύλης, όσο στη βάση μιας σειράς δραστηριοτήτων» που έχουν ως 
στόχο μια γενικότερη μουσική αφύπνιση του μαθητή με σκοπό την «καλλιέργεια της 
δημιουργικότητας και της προσωπικότητας του.  (ΥΠΕΠΘ και ΠΙ, 2003)      

Ο J.Paynter άλλωστε επισημαίνει ότι η δημιουργικότητα πρέπει να βρίσκεται στην 
καρδιά όλων των περιεχομένων του Αναλυτικού Προγράμματος. Το πλαίσιο της ορίζεται 
από την ανάπτυξη της φαντασίας, της καινοτομίας και της εφευρετικότητας∙ επεκτείνεται 
για να συμπεριλάβει την ερμηνεία και την εξατομικευμένη μίμηση (Paynter, 1992 ). Ακόμη, 
οι δημιουργικές μουσικές δραστηριότητες έχουν ως αποτέλεσμα τη μουσική ανάπτυξη 
καθώς και την προσωπική ανάπτυξη του παιδιού (Morgan, 1947, στο Σέργη, 1994) και 
συμβάλλουν στην κοινωνικοποίηση των μαθητών (Meyer- Denkmann G., 1990). 

Το ΑΠΣ Μουσικής Αγωγής αναπτύσσεται σπειροειδώς και οργανώνεται με βάση τους 
εξής τρεις άξονες γενικών κατηγοριών μαθησιακών στόχων:  

http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps.php
http://ebooks.edu.gr/new/ps.php
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●  Δεξιότητες εκτέλεσης (έλεγχος ήχων μέσω του τραγουδιού και  του παιξίματος οργάνων) 
● Δεξιότητες μουσικής δημιουργίας (δημιουργία και ανάπτυξη  μουσικών ιδεών) 
● Δεξιότητες αξιολόγησης (ανταπόκριση και αναθεώρηση της εργασίας) 
(ΥΠΕΠΘ και Π.Ι., 2003) 

Σύμφωνα με το ΑΠΣ Μουσικής, με τη διδασκαλία της Μουσικής ειδικότερα στο Δημοτικό 
Σχολείο επιδιώκονται οι παρακάτω επιμέρους σκοποί: 
• Οι μαθητές να ασκηθούν, ώστε να τραγουδούν ορθά για μεγαλύτερη ευχαρίστηση 
• Να αναπτύξουν την ακουστική ικανότητά τους 
• Να αναπτύξουν την ικανότητα να εκτιμούν και να ανταποκρίνονται σε αισθητικά 

στοιχεία της μουσικής  
• Να κατανοήσουν βασικά στοιχεία και έννοιες της θεωρίας, της μορφολογίας και της 

ιστορία της μουσικής 
• Να έλθουν σε επαφή με τις παλαιότερες συνιστώσες της νεοελληνικής εθνικής μουσικής 

παράδοσης (το δημοτικό τραγού8δι και το βυζαντινό εκκλησιαστικό μέλος) και να 
εκτιμήσουν την αξία τους 

• Να αναπτύξουν τις ατομικές μουσικές ικανότητές τους 
• Να συνειδητοποιήσουν τη σχέση της μουσικής με τις άλλες Τέχνες και τα γνωστικά 

αντικείμενα που διδάσκονται στο σχολείο. 
• Να αναπτύξουν, μέσω της Μουσικής, πνεύμα συνεργασίας, υπευθυνότητας, πειθαρχίας 

και επικοινωνίας, στοιχείων απαραίτητων για την κοινωνικοποίησή τους.    
 
3. Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής (Ν.Π.Σ.Μ.). 
Το Ν.Π.Σ.Μ. αποτελεί ένα ανοικτό78 και μαθητοκεντρικό πρόγραμμα σπουδών, με 
στοχοκεντρική δομή και θεματική οργάνωση, και άξονα την ολιστική προσέγγιση του 
μουσικού φαινομένου -περιλαμβάνοντας στο πλαίσιο αυτό και τα στοιχεία της 
διαθεματικότητας, της διαπολιτισμικότητας καθώς του ανοίγματος του σχολείου στην 
κοινωνία. (Ζεπάτου και Χρυσοστόμου, 2014) Το Ν.Π.Σ.Μ. είναι προσανατολισμένο στις 
αρχές της Διδακτικής του Ενεργού Υποκειμένου (Κοσσυβάκη, 2005) και στο πλαίσιο αυτό 
περιλαμβάνει θεωρητικές και πρακτικές μεθοδολογικές κατευθύνσεις διδασκαλίας που 
αξιοποιούν τόσο τις δυνατότητες των πιο κλασικών μέσων διδασκαλίας, όσο και των νέων 
μέσων Tεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνίας. 

Στο Ν.Π.Σ.Μ. επισημαίνεται79  ότι η Μουσική Αγωγή ως αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο 
στην υποχρεωτική εκπαίδευση, έχει αφετηρία τη μουσική ως πανανθρώπινο φαινόμενο και 
φυσιογνωμικό χαρακτηριστικό της ανθρώπινης ύπαρξης, τη θέση και τις λειτουργίες που 
επιτελεί διαχρονικά, συγχρονικά και γεωγραφικά και τη σημασία της ακόμη τη σημασία της 
για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού και του εφήβου. Στο 
πλαίσιο αυτό, στοχεύει πρωταρχικά στην καλλιέργεια μιας σχέσης του μαθητή με την 
μουσική ως αισθητική εμπειρία και καλλιτεχνική δραστηριότητα, η οποία θα δημιουργήσει 
τις προϋποθέσεις για μια δια βίου ενασχόληση του με τη μουσική. Η ανάγκη αυτή 
προβάλλει ιδιαίτερα επιτακτική στην Εποχή της Πληροφορίας και της ανάπτυξης των Τ.Π.Ε  

                                                           
78 Η ανοικτότητα του Ν.Π.Σ.Μ. επισημαίνεται  και στον πρόλογο του, όπου δηλώνεται ρητά ότι το Ν.Π.Σ.Μ.  
διευκολύνει τον/την εκπαιδευτικό να οργανώσει και να σχεδιάσει το μάθημα της Μουσικής σύμφωνα με τις 
ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών του/της, ακολουθώντας την αρχή της διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας, μέσα από καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις και αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων 
τεχνολογιών και της ψηφιακής εκπαίδευσης (Υ.ΠΑΙ.Θ και ΙΕΠ, 2012) 
79 Η επισήμανση αυτή γίνεται στο Θεωρητικό Πλαίσιο – Εισαγωγή του Ν.Π.Σ.Μ. (Υ.ΠΑΙ.Θ και ΙΕΠ, 2012) 
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όπου η παρουσία της μουσικής αγγίζει κάθε πλευρά της καθημερινής ζωής του ανθρώπου. 
(Υ.ΠΑΙ.Θ και ΙΕΠ, 2012) 

Οι μαθητές στο πλαίσιο του μαθήματος της Μουσικής αναμένεται να:  
• Αναπτύξουν δεξιότητες ενεργητικής μουσικής ακρόασης 
• Αναπτύξουν τις φωνητικές τους δεξιότητες 
• Αναπτύξουν δεξιότητες στην εκτέλεση μουσικών οργάνων 
• Αναπτύξουν δεξιότητες αυτοσχεδιασμού και σύνθεσης μουσικής 
• Αποκτήσουν γνώσεις και να αναπτύξουν δεξιότητες ανάγνωσης και αποκωδικοποίησης 

διαφόρων ειδών μουσικής σημειογραφίας 
• Αποκτήσουν γνώσεις ως προς τις βασικές μουσικές έννοιες (ρυθμός, τονικό 

ύψος/μελωδία, μορφή, δυναμική αγωγή, ρυθμική αγωγή, ηχόχρωμα, συνήχηση) και 
τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους συνδυάζονται στα διάφορα είδη και στιλ 
μουσικής 

• Αποκτήσουν συνείδηση του ρόλου της μουσικής διαχρονικά και συγχρονικά στη ζωή του 
ανθρώπου 

• Αποκτήσουν συνείδηση της θέσης και των λειτουργιών που επιτελεί η μουσική στη 
σύγχρονη μεταβιομηχανική και πολυπολιτισμική κοινωνία στο πλαίσιο της Εποχής της 
Πληροφορίας που διανύουμε σήμερα (Υ.ΠΑΙ.Θ και ΙΕΠ, 2012:) 

Οι παραπάνω Γενικοί Στόχοι αναπτύσσονται σπειροειδώς στο πλαίσιο τεσσάρων 
Θεματικών Οργανωτών με συγκεκριμένα Περιεχόμενα κι Επιμέρους στόχους: 
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 1ος Προσεγγίζω και κατανοώ τις έννοιες και τα βασικά στοιχεία της μουσικής 
(Περιεχόμενα: Ρυθμός, Τονικό Ύψος- Μελωδία, Μορφή, Δυναμική Αγωγή, Ρυθμική Αγωγή, 
Συνήχηση) 
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 2ος Γνωρίζω τα είδη της μουσικής συγχρονικά, διαχρονικά και γεωγραφικά 
(Περιεχόμενα: Ελληνική μουσική παράδοση, Μελοποιημένη ποίηση-Έλληνες συνθέτες –
Αστική λαϊκή μουσική – Σύγχρονοι Έλληνες τραγουδοποιοί, Λόγια Δυτική Μουσική, 
Μουσικές του κόσμου, Δημοφιλή μουσικά ρεύματα 20ου – 21ου αιώνα) 
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 3ος   Συνδέω τη μουσική με άλλες τέχνες και επιστήμες  
(Περιεχόμενα: Μουσική και άλλες τέχνες, Μουσική και άλλα μαθήματα) 
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 4ος Η Μουσική στη ζωή εντός και εκτός σχολείου 
(Περιεχόμενα: Εκδηλώσεις σχολικές, Εκπαιδευτικά προγράμματα άτυπης εκπαίδευσης, 
Μουσειακή Αγωγή)  

Στο Ν.Π.Σ.Μ. διευκρινίζεται ότι οι Οργανωτές και τα Περιεχόμενα τους έχουν καθαρά 
τυπολογικό χαρακτήρα. Δεν ταυτίζονται επομένως με διδακτικές ενότητες. Κατά τη 
διδακτική πράξη οι Οργανωτές και τα Περιεχόμενα τους, αλλά και οι Επιμέρους Στόχοι 
διαπλέκονται οργανικά και βρίσκονται σε μια διαρκή αλληλεπίδραση. (Υ.ΠΑΙ.Θ και ΙΕΠ, 
2012) 

Οι Θεματικοί Οργανωτές έχουν ως στόχο να διευκολύνουν την ολιστική προσέγγιση της 
μουσικής και να δημιουργήσουν ευκαιρίες για διαθεματικές και διεπιστημονικές συνδέσεις 
με άλλες τέχνες και γνωστικά αντικείμενα. Απώτερος σκοπός είναι να η διασύνδεση του 
σχολείου με την πραγματικότητα και τη δημιουργία ενημερωμένων πολιτών, οι οποίοι θα 
χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει στο μάθημα της 
Μουσικής για τη βελτίωση των συνθηκών της ζωής τους σε μια δια βίου καλλιέργεια της 
γνώσης και της μάθησης. (Υ.ΠΑΙ.Θ και ΙΕΠ, 2012) 
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4. Ενδεικτικές δραστηριότητες του διδακτικού πακέτου «Μουσική Ε΄ Δημοτικού»  
Σύμφωνα με τις αρχές της Διδακτικής του Ενεργού Υποκειμένου, ο εκπαιδευτικός, ως 
οργανωτής της μάθησης, μέσα από τη διατύπωση και επίλυση προβλημάτων, τη δράση και 
την οργάνωση Σχεδίων Εργασίας ενθαρρύνει τη συμμετοχή, τη συλλογική δράση και την 
εργασία με μεθόδους που ευνοούν αυξημένες και υπεύθυνες εξωτερικεύσεις, 
δραστηριότητες και ενέργειες των μαθητών. (Κοσσυβάκη, 2005) 

Με άξονα τη δημιουργικότητα στη μουσική εκπαίδευση παρατίθενται τέσσερις μουσικές 
δραστηριότητες από το Διδακτικό Πακέτο «Μουσική Ε΄ Δημοτικού»  (Αποστολίδου και 
Ζεπάτου, 2007) το οποίο είναι προσανατολισμένο στη Διδακτική του Ενεργού 
Υποκειμένου80 και στηρίζεται σε καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις όσον αφορά: 
• Την προτεινόμενη διδακτική μεθοδολογία (συνδυασμός άμεσων και έμμεσων μορφών 

διδασκαλίας) 
• Τον τρόπο οργάνωσης και παρουσίασης της γνώσης (διεπιστημονικές διασυνδέσεις, 

διαθεματικές προεκτάσεις) 
• Την καλλιέργεια δεξιοτήτων (αυτενέργεια, κριτική ικανότητα, δημιουργικότητα, 

ανάπτυξη της αποκλίνουσας σκέψης, μεταγνωστική ικανότητα, ικανότητα συνεργασίας) 
• Την ενεργοποίηση του μαθητή (βιωματική, διερευνητική – ανακαλυπτική  μάθηση) 
• Τον τρόπο οργάνωσης της τάξης (ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες,  δραστηριότητες 

συλλογικής εργασίας). 
Η παρουσίαση των δραστηριοτήτων γίνεται με βάση το προτεινόμενο σχέδιο μαθήματος 

που περιλαμβάνεται στο Βιβλίο Εκπαιδευτικού του Διδακτικού Πακέτου.    
1. Η πρώτη δραστηριότητα στο Κεφ. 21 « Ρυθμικό μουσικό ταξίδι» (Βιβλίο Μαθητή) 
ακολουθεί διαδικασία σύνθεσης άμεσης και έμμεσης διδασκαλίας στο πλαίσιο της 
υποδειγματικής διδασκαλίας (Ματσαγγούρας, 1998). Η υποδειγματική  παρουσίαση από 
τον εκπαιδευτικό “demonstration” πραγματοποιείται στο πλαίσιο της τεχνικής της 
«φθίνουσας καθοδήγησης» (fading scaffolding) (Ματσαγγούρας, 1998, Κουλουμπαρίτση 
2003): οι υποδείξεις και η καθοδήγηση από την πλευρά του εκπαιδευτικού σταδιακά 
μειώνονται ώστε ο μαθητής να είναι σε θέση να «κατακτήσει» μόνος του γνώσεις και 
δεξιότητες: 

 
Πίνακας 1. Κεφ. 21 « Ρυθμικό μουσικό ταξίδι» 

 

Στόχοι 
Δραστηριότητας 

Βιβλίο Μαθητή  Θεματικοί 
 Οργανωτές  
Ν.Π.Σ.Μ. 

 
Οι μαθητές να 
αναπτύξουν: 
● Δεξιότητες 
εκτέλεσης 
(ΔΕΠΠΣ &ΑΠΣ 
Μουσικής) 
 
 ●Δεξιότητες 
Αξιολόγησης  

  
Ο εκπαιδευτικός: 
● Χτυπά υποδειγματικά σε ξυλάκια το ρυθμικό  
σχήμα: 

 
με το οποίο συνοδεύει την ακρόαση μιας  
παραδοσιακής τσιγγάνικης μελωδίας («Ταμάρα  - η αρχή 

 
Σύνδεση με: 
1ο Προσεγγίζω και 
Κατανοώ τις  
έννοιες και τα 
βασικά στοιχεία 
της 
μουσικής 
2ο Γνωρίζω τα  
βασικά είδη 

                                                           
80 Για λόγους συντομίας η Διδακτική του Ενεργού Υποκειμένου συμβολίζεται  στο κείμενο με τα 

αρχικά  (Δ.Ε.Υπ) 
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(ΔΕΠΠΣ &ΑΠΣ 
Μουσικής) 
 
 
● Δεξιότητες ενεργητικής 
μουσικής ακρόασης, 
εκτέλεσης μουσικών 
οργάνων 
● Θετικές στάσεις σε 
σχέση με μουσικές 
δραστηριότητες 
Ν.Π.Σ.Μ. 

του παραμυθιού» - διασκευή Ν. Κηπουργός )   
(υποδειγματική παρουσίαση – επίδειξη εκπαιδευτικού) 
 
Οι μαθητές: 
● Επαναλαμβάνουν ένας –ένας μιμητικά στα ξυλάκια  
την ίδια ρυθμική συνοδεία παράλληλα με την ακρόαση του 
έργου  

 
(ατομική εργασία - βιωματική προσέγγιση ) 
 
Ο εκπαιδευτικός: 
● Καθοδηγεί τους μαθητές χτυπώντας  αρχικά  το ρυθμικό 
σχήμα μαζί τους μέχρι να καταστούν ικανοί να συνεχίσουν 
μόνοι τους  
(«φθίνουσα» καθοδήγηση  - fading scaffolding )   
 
Οι μαθητές: 
● Σχηματίζουν ζευγάρια, τα οποία θα εργαστούν διαδοχικά 
μόνα τους παρουσιάζοντας την εξής  
μουσική δραστηριότητα:  
 - το ένα μέλος χτυπά τα ξυλάκια με το γνωστό ρυθμό και 
συνοδεύει την ακρόαση του μουσικού έργου  

 
 το άλλο μέλος παράλληλα χτυπά στο ντέφι ένα 

διαφορετικό ρυθμικό σχήμα 

 
(εταιρική μορφή συνεργασίας- «παράλληλη» μουσική 
εκτέλεση)   
 
Διεπιστημονικές – Διαθεματικές διασυνδέσεις  
 Θεμελιώδεις Διαθεματικές Έννοιες που εισάγονται: 
Αλληλεπίδραση (συνεργασία, ενέργεια), Διάσταση (Χώρος 
– Χρόνος), Επικοινωνία (κώδικας, συμβολισμός, 
πληροφορία), Μεταβολή (περιοδικότητα), Ομοιότητα – 
Διαφορά (διαφορετικότητα),Πολιτισμός (παράδοση, 
τέχνη,), Σύστημα (δομή, οργάνωση)   
(Γενικό μέρος ΔΕΠΠΣ) 
 
Η δραστηριότητα συνδέεται με το μάθημα των 
Μαθηματικών (ικανότητες μέτρησης και απαρίθμησης) και 
της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής (διαπολιτισμικότητα)  

της μουσικής   
 συγχρονικά,  
διαχρονικά και 
γεωγραφικά 
3ο Συνδέω τη  
Μουσική με άλλες 
Τέχνες κι επιστήμες 
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2.  Η δεύτερη δραστηριότητα στο Κεφ. 16  «Παίζω, κινούμαι και χορεύω με τη μουσική» 
(Βιβλίο Μαθητή) ακολουθεί διαδικασία έμμεσης διδασκαλίας. Πρόκειται για 
μουσικοκινητική δραστηριότητα που στηρίζεται στο μοντέλο της ομαδοσυνεργατικής 
διδασκαλίας καθώς και σε εκείνο της παιγνιώδους διδασκαλίας (Κοσσυβάκη, 2005): 
 

Πίνακας 2. Κεφ. 16 «Παίζω, κινούμαι και χορεύω με τη μουσική» 
 

Στόχοι 
Δραστηριότητας 

Βιβλίο Μαθητή Θεματικοί 
 Οργανωτές  
Ν.Π.Σ.Μ. 

 
Οι μαθητές να  
αναπτύξουν: 
● Δεξιότητες 
Ακρόασης & 
Αξιολόγησης  
(ΔΕΠΠΣ &ΑΠΣ 
Μουσικής) 
 
● Δεξιότητες ενεργητικής 
μουσικής ακρόασης, 
εκτέλεσης μουσικών 
οργάνων 
● Θετικές στάσεις σε 
σχέση με μουσικές 
δραστηριότητες 
Ν.Π.Σ.Μ. 
   
 

 
 Οι μαθητές: 
● Χωρίζονται σε ομάδες∙ τα μέλη κάθε ομάδας 

«υποδύονται» ρόλους επιβατών που βρίσκονται 
υποθετικά στο κατάστρωμα ενός κρουαζιερόπλοιου  σε 
φουρτουνιασμένη θάλασσα: σερβιτόρος, τρία ζευγάρια 
που χορεύουν, κ.ά.  
● Ακούν το μουσικό απόσπασμα “Seasickness” 
(«Ναυτία») του Τσάρλι Τσάπλιν από την ταινία  βωβού 
κινηματογράφου  “A day’s pleasure”(«Η ευχαρίστηση 
μιας ημέρας») και κάθε ομάδα παρουσιάζει παράλληλα 
με τη μουσική το   μουσικοκινητικό της αυτοσχεδιασμό   
Διεπιστημονικές – Διαθεματικές διασυνδέσεις  
Θεμελιώδεις Διαθεματικές Έννοιες που εισάγονται: 
Αλληλεπίδραση (συνεργασία, συλλογικότητα, 
ενέργεια), Διάσταση (Χώρος – Χρόνος), Επικοινωνία 
(πληροφορία), Μεταβολή (εξέλιξη, ανάπτυξη, 
περιοδικότητα), Μονάδα – Σύνολο (άτομο, κοινότητα) 
Πολιτισμός (παράδοση, τέχνη, τεχνολογία)   
(Γενικό μέρος ΔΕΠΠΣ). 
Η δραστηριότητα συνδέεται με το μάθημα της 
Θεατρικής Αγωγής (παραστατική – περιγραφική 
κίνηση), της Ιστορίας (περίοδος ανάπτυξης βωβού 
κινηματογράφου)και των Αγγλικών (τίτλοι 
κινηματογραφικών ταινιών)    

 
Σύνδεση με: 
2ο   Γνωρίζω τα  
βασικά είδη 
της μουσικής   
 συγχρονικά,  
διαχρονικά και 
γεωγραφικά 
3ο Συνδέω τη  
Μουσική με άλλες 
Τέχνες κι επιστήμες 
4ος Μουσική εντός 
κι εκτός σχολείου 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Στο Κεφ.8 «Η πατρίδα τραγουδάει (17η Νοεμβρίου) (Τετράδιο Εργασιών)  περιλαμβάνεται 
δραστηριότητα μελοποίησης του ποιήματος «Έχω δικαίωμα» που αναφέρεται στα 
Δικαιώματα του Παιδιού.  

Πρόκειται για δραστηριότητα συλλογικής εργασίας και διερεύνησης, όπου ο 
εκπαιδευτικός ως συν – δημιουργός – συντονιστής (έμμεση διδασκαλία) αναδεικνύει και 
οργανώνει τις προτάσεις των μαθητών. Η συλλογική διαδικασία μουσικής δημιουργίας 
θυμίζει εν πολλοίς τη σύνθεση ενός «παζλ» που αποτελείται από πολλές επιμέρους 
μουσικές ιδέες των μαθητών: 

 
Πίνακας 3. Κεφ. 8 «Η πατρίδα τραγουδάει (17η Νοεμβρίου) 

 

Στόχοι 
Δραστηριότητας 

Τετράδιο Εργασιών Θεματικοί 
 Οργανωτές  
Ν.Π.Σ.Μ. 
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Οι μαθητές να αναπτύξουν: 
● Δεξιότητες Ακρόασης & 
Αξιολόγησης  
(ΔΕΠΠΣ &ΑΠΣ 
Μουσικής) 
● Δεξιότητες εκτέλεσης 
(ΔΕΠΠΣ &ΑΠΣ 
Μουσικής) 
 ● Δεξιότητες 
μουσικής 
δημιουργίας   
(ΔΕΠΠΣ &ΑΠΣ 
Μουσικής) 
● Δεξιότητες ενεργητικής 
μουσικής ακρόασης, 
εκτέλεσης μουσικών 
οργάνων, αυτοσχεδιασμού 
και σύνθεσης 
● Θετικές στάσεις σε σχέση 
με μουσικές 
δραστηριότητες 
(Ν.Π.Σ.Μ.) 
 

 Οι μαθητές: 
● Προτείνουν τραγουδώντας ατομικά δικές τους 

μελοποιήσεις στίχων του ποιήματος «Έχω δικαίωμα»  
(στο Τετράδιο Εργασιών) 
● Ακούν τις μουσικές ιδέες των συμμαθητών τους και 
τις επαναλαμβάνουν  μέσα από το ομαδικό τραγούδι 
●  Αξιολογούν και επιλέγουν συλλογικά τις 
κατάλληλες μουσικές ιδέες σε σχέση με το 
περιεχόμενο και τη μορφή του στίχου και 
αποφασίζουν για τη δομή του τραγουδιού  
(μεταγνωστική λειτουργία) 
 
Ο εκπαιδευτικός: 
● Ανακαλεί στην ακουστική του μνήμη, εκτελεί σε 
μελωδικό όργανο και καταγράφει τις  διαφορετικές 
μουσικές ιδέες των μαθητών 
● Οργανώνει τις ιδέες των μαθητών με την τεχνική 
της καθοδήγησης με φθίνοντα χαρακτήρα (fading) 
ώστε να τους καταστήσει αυτόνομους να αναπτύξουν 
τις δημιουργικές τους δυνατότητες   
[Δ.Ε.Υπ] 
 
 
Διεπιστημονικές – Διαθεματικές διασυνδέσεις  
Θεμελιώδεις Διαθεματικές Έννοιες που εισάγονται: 
Αλληλεπίδραση (συνεργασία, συλλογικότητα, 
ενέργεια), Διάσταση (Χώρος – Χρόνος), Επικοινωνία 
(κώδικας, συμβολισμός, πληροφορία), Μεταβολή 
(εξέλιξη, ανάπτυξη, περιοδικότητα), Μονάδα – 
Σύνολο (άτομο, κοινότητα), Ομοιότητα – Διαφορά 
(ισότητα – ανισότητα, διαφορετικότητα),Πολιτισμός 
(παράδοση, τέχνη, τεχνολογία), Σύστημα (δομή, 
οργάνωση, νόμος)   
(Γενικό μέρος ΔΕΠΠΣ) 
 
Η δραστηριότητα συνδέεται με το μάθημα της 
Γλώσσας (προσέγγιση περιεχομένου  και δομής 
ποιήματος),  της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής (τα 
δικαιώματα του ανθρώπου) και της Ιστορίας ( η 
κατοχύρωση των ανθρώπινων δικαιωμάτων τον 20ο 
αιώνα)  

Σύνδεση με: 
1ο Προσεγγίζω και 
Κατανοώ τις  
έννοιες και τα 
βασικά στοιχεία της 
μουσικής 
2ο   Γνωρίζω τα  
βασικά είδη 
της μουσικής   
 συγχρονικά,  
διαχρονικά και 
γεωγραφικά  
4ος Μουσική εντός 
κι εκτός σχολείου 
 
 

 
 

4. Στο Κεφ. 23 «Οι μουσικές του κόσμου»  (Τετράδιο Εργασιών) περιλαμβάνεται ένα Σχέδιο 
Εργασίας για την προετοιμασία ενός «αφιερώματος – φεστιβάλ» στην παραδοσιακή 
μουσική χωρών του κόσμου από τις οποίες μπορεί να κατάγονται μαθητές του σχολείου. Το 
σχέδιο αυτό εργασίας συνδέει άμεσα τη σχολική γνώση – εδώ η ethnic – world music – με 
πραγματικές καταστάσεις που ζουν οι μαθητές. Η πολιτικο – κοινωνική του διάσταση 
έγκειται στην ανάπτυξη -  μέσα από τη συλλογική δράση -  στάσεων που προάγουν την 
πολυπολιτισμικότητα και «συμβάλλουν στην ομαλή ένταξη στο κοινωνικό γίγνεσθαι 
μαθητών κάθε προέλευσης. (Ματσαγγούρας, 2002)  
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Πίνακας 4. Κεφ. 23 «Οι μουσικές του κόσμου» 

 

 
 
 

Στόχοι 
Δραστηριότητας 

Τετράδιο Εργασιών Θεματικοί 
 Οργανωτές  
Ν.Π.Σ.Μ. 

 
Οι μαθητές να αναπτύξουν: 
● Δεξιότητες Ακρόασης & 
Αξιολόγησης  
(ΔΕΠΠΣ &ΑΠΣ 
Μουσικής) 
 
● Δεξιότητες ενεργητικής 
μουσικής ακρόασης 
● Συνείδηση του ρόλου  
της μουσικής στη ζωή του 
ανθρώπου 
(Ν.Π.Σ.Μ.)  

 
 Οι μαθητές: 
● Προετοιμάζουν ένα «αφιέρωμα – φεστιβάλ»  
στην παραδοσιακή μουσική χωρών του κόσμου  
από τις οποίες μπορεί να κατάγονται μαθητές   

● Χωρίζονται σε ομάδες που αναλαμβάνουν να 
ερευνήσουν και να δράσουν στους εξής τομείς: 
 
- Μουσική έρευνα  (αναζήτηση ηχογραφημένου 
 μουσικού υλικού, τραγουδιών και χορών από  
τις χώρες) 
  - Φιλολογική επιμέλεια (παραγωγή κειμένων για τις 
παρουσιάσεις, μεταφράσεις των τραγουδιών, ιστορικά 
κ.ά. στοιχεία) 
 - Επιμέλεια εποπτικού – ηχητικού υλικού (αναζήτηση 
φωτογραφιών, παραδοσιακών αντικειμένων, 
χειροτεχνιών, διαφανειών, video, CD – ROM) 
 - Επιμέλεια φαγητού (προμήθεια παραδοσιακών 
φαγητών, ποτών και γλυκών των χωρών) 
- Δημόσιες σχέσεις  (προετοιμασία αφίσας, 
προσκλήσεων, μουσικών οργάνων και μηχανημάτων 
εγγραφής ήχου, φροντίδα για τη βιντεοσκόπηση της 
εκδήλωσης) 
[Δ.Ε.Υπ] 
Διεπιστημονικές – Διαθεματικές διασυνδέσεις  
Θεμελιώδεις Διαθεματικές Έννοιες που εισάγονται: 
Αλληλεπίδραση (συνεργασία, συλλογικότητα, ενέργεια), 
Διάσταση (Χώρος – Χρόνος), Επικοινωνία (πληροφορία), 
Μεταβολή (εξέλιξη, ανάπτυξη, περιοδικότητα), Μονάδα 
– Σύνολο (άτομο, κοινότητα), Ομοιότητα – Διαφορά 
(Ισότητα – Ανισότητα, Διαφορετικότητα),Πολιτισμός 
(παράδοση, τέχνη, τεχνολογία), Σύστημα (δομή, 
οργάνωση)  
(Γενικό μέρος ΔΕΠΠΣ). 
 
Η δραστηριότητα συνδέεται με το μάθημα της Γλώσσας 
(προετοιμασία κειμένων), της Γεωγραφίας (χώρες 
προέλευσης της μουσικής), της Φυσικής Αγωγής (χοροί 
και ομαδικά παιχνίδια από τις χώρες), της Ξένης γλώσσας 
(στίχοι τραγουδιών σε ξένες Γλώσσες), και της 
Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής (πολυπολιτισμικότητα, 
το αγαθό της ειρηνικής συμβίωσης των λαών)    
 

 
1ο Προσεγγίζω και 
Κατανοώ τις  
έννοιες και τα 
βασικά στοιχεία 
της 
μουσικής 
2ο   Γνωρίζω τα  
βασικά είδη 
της μουσικής   
 συγχρονικά,  
διαχρονικά και 
γεωγραφικά 
3ο Συνδέω τη  
Μουσική με άλλες 
Τέχνες κι επιστήμες 
4ος Μουσική εντός 
κι εκτός σχολείου 
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5. Συμπεράσματα  
Επιδίωξη της παρουσίασης του θεωρητικού πλαισίου και της εφαρμογής ενδεικτικών 
δραστηριοτήτων από το Διδακτικό Πακέτο «Μουσική Ε΄Δημοτικού» ήταν η ανάδειξη των 
εξής στοιχείων: 
Η γραμμική ακολουθία, αλλά και η φιλοσοφία εκπόνησης του ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ Μουσικής, 
του Διδακτικού Πακέτου «Μουσική Ε΄ Δημοτικού» και του Νέου Προγράμματος Σπουδών 
Μουσικής, καθώς και τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση. 
Η σύνδεση, η συμβατότητα, αλλά και η «συνέχεια» του Διδακτικού Πακέτου «Μουσική Ε΄ 
Δημοτικού» με το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής. 
 
Βιβλιογραφικές αναφορές  
Paynter, J. (1992) Sound &  Structure. Cambridge: Cambridge University Press   
Καψάλης, Α. Γ. & Χαραλάμπους, Δ. Φ. (1995) Σχολικά Εγχειρίδια: Θεσμική εξέλιξη  
και Σύγχρονη προβληματική. Αθήνα: Έκφραση 
Κοσσυβάκη, Φ. (2005) Εναλλακτική Διδακτική: Προτάσεις για μετάβαση από τη Διδακτική 

του Αντικειμένου στη Διδακτική του Ενεργού Υποκειμένου.  Αθήνα: Gutenberg   
Κουλουμπαρίτση, Α. Χ. (2003) Η Κατανόηση στο Αναλυτικό Πρόγραμμα στα Σχολικά Βιβλία  
και στη Διδακτική Πράξη: Συστημική Συσχέτιση και Αξιολόγηση – Εφαρμογές  
στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση. Αθήνα: Γρηγόρης 
Ματσαγγούρας, Η. (2002) Η Διαθεματικότητα στη σχολική γνώση: Εννοιοκεντρική 

Αναπλαισίωση και Σχέδια Εργασίας. Αθήνα: Γρηγόρης  
 Ματσαγγούρας, Η. (1999) Η Σχολική Τάξη: Χώρος, Ομάδα, Πειθαρχία, Μέθοδος. Αθήνα: 

Γρηγόρης  
Μπαγάκης, Γ.(Επιμ.) (2004) Ο εκπαιδευτικός και το αναλυτικό πρόγραμμα. Αθήνα: 

Μεταίχμιο 
Meyer -Denkamnn, G. (μετ. Τομπλερ Μ.) (1990) Πειραματισμοί στον ήχο. Αθήνα: Νικολαΐδης 
Σέργη, Λ. (1994)  Θέματα μουσικής και Μουσικής Παιδαγωγικής. Αθήνα: Gutenberg   
ΥΠΕΠΘ και Π.Ι, (2003) Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και  
Αναλυτικό  Πρόγραμμα Σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (2 τόμοι). Αθήνα  
Υ.ΠΑΙ.Θ και ΙΕΠ (2012) Π.Σ. Μουσικής για το Νέο Σχολείο (ανακτήθηκε από την ηλεκτρονική   

διεύθυνση: http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps.php.) 
Υ.ΠΑΙ.Θ και ΙΕΠ (2012) Οδηγός Εκπαιδευτικού Μουσικής (ανακτήθηκε από την ηλεκτρονική 

διεύθυνση: http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps.php.) 
Υ.Α. υπ’ αριθμ. 124662/Γ2/01-11 -2011 (ΦΕΚ 2666/τ.Β’) με θέμα: «Έγκριση Προγραμμάτων 

Σπουδών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  για την Πιλοτική τους 
Εφαρμογή του επιστημονικού πεδίου Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης».   

 
Αφιέρωση 
Η παρούσα εισήγηση αφιερώνεται στην αγαπημένη συνάδελφο Κατερίνα Αποστολίδου 
(1961-2010) που αφιέρωσε σημαντικό κομμάτι της ζωής της στην ελληνική μουσική 
εκπαίδευση.   
 
 
 
 
 
 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps.php
http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps.php
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Διδακτική μεθοδολογία με βάση τη γνωστική – νοητική αρχή 
προσέγγισης της μάθησης. Εφαρμογή στη σχεδίαση διδακτικών 

ενοτήτων και δραστηριοτήτων μηχανολογικών μαθημάτων 
ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ  

 
Ευστάθιος Αθ. Ζωγόπουλος 

Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12.04 Μηχανολόγων 
ezogo67@gmail.com 

 
 

Περίληψη 
Ένας διόλου ευκαταφρόνητος αριθμός μαθητών που αποτελούν και κρίσιμη μάζα πιθανής μελλοντικής 
ένταξης σε παραγωγικές διαδικασίες, επιλέγει τη φοίτησή του στο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ). Στην 
παρούσα εργασία θα επιχειρήσουμε να εστιάσουμε στην ερμηνεία των παρανοήσεων και σφαλμάτων των 
μαθητών μηχανολογικών ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ με βάση τις αρχές της γνωστικής ψυχολογίας, με στόχο τη 
κατανόηση του φαινομένου, έτσι ώστε οι αρχές αυτές να ληφθούν υπόψη από τους διδάσκοντες στη 
σχεδίαση των διδακτικών ενοτήτων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στα μηχανολογικά μαθήματα 
ειδικοτήτων με απώτερο στόχο τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών διεργασιών.  
 
Λέξεις-κλειδιά: τομέας μηχανολογίας, γνωστικό φορτίο, γνωστική θεωρία μάθησης, ΕΠΑ.Λ 
 
1. Εισαγωγή 
Στα 396 Δημόσια ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ που λειτουργούν στη χώρα μας, φοιτούν 
συνολικά 88.713 μαθητές, 71.916 στα ημερήσια και 16.797 στα εσπερινά (στοιχεία 
ΥΠΠΕΘ/Διόφαντος για τη σχολική χρονιά 2015-16). Ο Τομέας Μηχανολογίας ΕΠΑ.Λ έχει τις 
ακόλουθες ειδικότητες στη Β΄ και Γ΄ Τάξη: Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και 
Κατασκευών, Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας 
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και 
Κλιματισμού, Τεχνικός Οχημάτων, Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, ο αριθμός μαθητών που φοιτούν ανά μηχανολογική 
ειδικότητα είναι: Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών, 1.982 στη Β΄ 
Τάξη και 1.263 στη Γ΄ Τάξη, Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός 
Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 1.110 στη Β΄ Τάξη και 680 στη Γ΄ Τάξη, 
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού 1.776 στη Β΄ Τάξη και 1.307 στη 
Γ΄ Τάξη, Τεχνικός Οχημάτων 4.532 στη Β΄ Τάξη και 3.583 στη Γ΄ Τάξη, Τεχνικός 
Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών 61 στη Β΄ Τάξη και 35 στη Γ΄ Τάξη. Η Δ΄ Τάξη στα Εσπερινά 
ΕΠΑ.Λ λειτουργεί για τελευταία χρονιά εφέτος με βάση το παλιό ΕΠΑ.Λ (Ν. 3475/2006, ΦΕΚ 
146, τ. Α). 

Έτσι, σε σύνολο 39.865 μαθητών στη Β΄ Τάξη όλων των ειδικοτήτων, οι μαθητές που 
φοιτούν στις μηχανολογικές ειδικότητες είναι 9.461, δηλαδή ποσοστό 23.73%. Αντίστοιχα, 
στη Γ΄ Τάξη, σε σύνολο 24.441 μαθητών οι μαθητές που φοιτούν στις μηχανολογικές 
ειδικότητες είναι 6.868, δηλαδή ποσοστό 28.1%. Οι ώρες των μαθημάτων ειδικότητας σε 
κάθε ειδικότητα είναι 23 εβδομαδιαίως, τόσο στη Β΄ όσο και στη Γ΄ Τάξη. Ανάλογα με την 
ειδικότητα, από 11-14 ώρες από αυτές τις 23 γίνονται στο εργαστήριο. Τα μηχανολογικά 
μαθήματα ειδικότητας χαρακτηρίζονται στην πλειοψηφία τους ως μικτά μαθήματα (Θ+Ε). 
Στα μαθήματα που χαρακτηρίζονται ως μικτά, ορισμένες ώρες διδάσκεται η θεωρία και 
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ορισμένες ώρες οι μαθητές ασκούνται στο εργαστήριο με συγκεκριμένες ασκήσεις από ύλη 
που προσδιορίζεται στα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών. 

Αντικειμενικά, το μαθησιακό προφίλ των μαθητών που επιλέγουν τις μηχανολογικές 
ειδικότητες σχετίζεται με τις χαμηλές κατά μέσο όρο επιδόσεις των μαθητών αυτών στο 
Γυμνάσιο. Επίσης, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από το Υπουργείο για τις Πανελλαδικές 
εξετάσεις από την ίδρυση των ΕΠΑ.Λ (αλλά και επί ΤΕΕ), ο σχετικά μικρός αριθμός μαθητών 
που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις είχαν από τις χαμηλότερες επιδόσεις σε 
σχέση με άλλες ειδικότητες και πολύ μεγάλο ποσοστό βαθμολογίας κάτω από τη βάση.  

Η τάση ερμηνείας που συνήθως δίνεται για τις χαμηλές αυτές επιδόσεις, είναι πως τα 
περισσότερα μαθήματα ειδικότητας βασίζονται και προϋποθέτουν γνώσεις φυσικών 
επιστημών και μαθηματική παιδεία. Όμως, αυτή είναι μια επιφανειακή ερμηνεία. Μια 
βαθύτερη ερμηνεία είναι πως ο εκπαιδευόμενος, δεν σημαίνει ότι δεν είναι σε θέση να 
κάνει μια απλή πράξη ή να αντιληφθεί μια απλή έννοια (την οποία όμως πιθανόν να μην 
είναι σε θέση να τη συνδέσει με τις έννοιες που συναντά καθημερινά), αλλά στην 
προσπάθεια ανάλυσης ενός προβλήματος (να σκεφτεί ποια πράξη πρέπει να κάνει, γιατί 
την κάνει, πως θα το παρουσιάσει, αν είναι σωστή εννοιολογικά µια τέτοια ενέργεια), του 
δημιουργείται σύγχυση στο να επιλέξει µια σωστή στρατηγική επίλυσης (Αyres & Sweller, 
1990).  

Σύμφωνα με τους συγκεκριμένους ερευνητές, λάθη σε απλές (θεωρητικά) επιλύσεις 
προβλημάτων συμβαίνουν όχι γιατί οι εκπαιδευόμενοι δεν ξέρουν να εφαρμόσουν μια 
συγκεκριμένη αριθμητική πράξη, αλλά επειδή προσέγγισαν το πρόβληµα ως άγνωστη 
κατάσταση, γεγονός που τους δυσκόλεψε, όπως επίσης και γιατί δεν έχουν μάθει να 
σκέφτονται και να συνδυάζουν πολλά ζητήματα μαζί. Ο εκπαιδευόμενος δηλαδή θα πρέπει 
να ανακαλεί στη μνήµη του περισσότερα ζητήματα από ότι είναι δυνατό να “επεξεργαστεί”, 
µε αποτέλεσµα να γίνονται λάθη.  

Σε ευρείες συζητήσεις με συναδέλφους που διδάσκουν μηχανολογικά μαθήματα, 
υπεισέρχονται πάντοτε προβληματισμοί που εστιάζονται συμπεριληπτικά στο πως μπορεί 
να επιτευχθεί η ενεργοποίηση των μαθητών και να γίνει το μάθημα πιο ελκυστικό ώστε να 
συμμετέχουν όλοι οι μαθητές, με βάση τις προϋπάρχουσες γνωστικές τους αδυναμίες.  

Από την πλευρά του θεσμικού πλαισίου, στο άρθρο 10 του Νόμου 4186-2013 (ΦΕΚ 193, 
Α) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως έχει 
αντικατασταθεί με την παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258), ορίζεται ότι τα 
αναλυτικά προγράμματα σπουδών του «Δευτεροβάθμιου και Μεταδευτεροβάθμιου 
Κύκλου Σπουδών», και του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης του 
Επαγγελματικού Λυκείου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Ι.Ε.Π. και περιλαμβάνουν: 
α) Σαφώς διατυπωμένα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, που αναλύονται σε 
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, κατά μάθημα, τομέα και ειδικότητα. 
β) Διδακτέα ύλη διαμορφωμένη σύμφωνα με τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα 
κάθε μαθήματος. Η διδακτέα ύλη των μαθημάτων εργαστηριακής εκπαίδευσης 
συνοδεύεται από παράρτημα, που περιγράφει τον απαιτούμενο εργαστηριακό εξοπλισμό 
για την υλοποίησή τους. 
γ) Οδηγίες διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων και των διδακτικών τεχνικών, των μεθόδων 
διδασκαλίας και των ενδεδειγμένων εποπτικών μέσων.  
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2. Η γνωστική προσέγγιση της μάθησης 
Οι θεωρίες της γνωστικής ψυχολογίας, οι οποίες δύναται να εφαρμόζονται στο σχεδιασμό 
εκπαιδευτικού υλικού και λογισμικού εφαρμογών αλλά και κατ επέκταση στο σχεδιασμό 
διδακτικών ενοτήτων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, παρέχουν μια ολόπλευρη 
θεώρηση στον τρόπο λειτουργίας του νου του ανθρώπου, και εστιάζουν εμφατικά στη 
λειτουργία που επιτελούν οι εικόνες και τα κείμενα (και κατ επέκταση στις πολυμεσικές 
εφαρμογές ο συνδυασμός ήχου, εικόνας, φωτογραφίας, animation και βίντεο), σε σχέση με 
τη δυνατότητα επεξεργασίας της πληροφορίας και τους περιορισμούς που τίθενται σε 
αυτήν, είτε από τους εγγενείς περιορισμούς της ανθρώπινης μνήμης, είτε από 
περιορισμούς που σχετίζονται με την μη ορθολογική με βάση κριτηρίων σχεδίαση του 
εκπαιδευτικού υλικού.  

Οι σύγχρονες τεχνικές διδασκαλίας προϋποθέτουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο τη 
χρήση πολυμεσικών εφαρμογών (διδασκαλία ενότητας με χρήση ψηφιακού σεναρίου, 
επίδειξη διαδραστικού video, χρήση λογισμικού προσομοίωσης, κατασκευή ηλεκτρονικού 
διαγωνίσματος, χρήση προγράμματος παρουσίασης κλπ). 

Ο ρόλος της γνωστικής ψυχολογίας είναι να παρέχει μια λεπτομερή περιγραφή των 
ιδιοτήτων και της χωρητικότητας του συστήματος, έτσι ώστε να χαρτογραφήσει ένα 
μοντέλο με τα λειτουργικά του χαρακτηριστικά και τον τρόπο με τον οποίο αυτά σχετίζονται 
μεταξύ τους (Repovs & Baddeley 2006).  

Σύμφωνα με τον Mayer, η γνώση είναι μια νοητική αναπαράσταση. Είναι νοητική επειδή 
υπάρχει μόνο στο ανθρώπινο μυαλό. Είναι αναπαράσταση επειδή έχει την πρόθεση να 
δείξει ή να δηλώσει κάτι. Η μάθηση είναι η κατασκευή της γνώσης, η μνήμη είναι η 
αποθήκη της γνώσης και η σκέψη είναι ο λογικός χειρισμός της γνώσης (Mayer, 2003).  

Αντίθετα με την πληροφορία, η οποία είναι μια αντικειμενική οντότητα που μπορεί να 
μεταφερθεί από το ένα μυαλό σε ένα άλλο, η γνώση είναι μια προσωπική κατασκευή που 
δεν μπορεί να κινηθεί άμεσα από ένα μυαλό σε ένα άλλο. Η κατασκευή αυτή περιλαμβάνει 
γνωστικές επεξεργασίες στοχευμένες στο να εξαχθεί νόημα, περιλαμβάνοντας την προσοχή 
που πρέπει να δοθεί σε σχετικά τμήματα του παρουσιαζόμενου υλικού, τη νοητική 
οργάνωση του υλικού σε μια συνεπή δομή και τη νοητική ενοποίηση του υλικού με την 
σχετική προϋπάρχουσα γνώση (Μπούρου, 2013).  

Αντίθετα με την άποψη της γνωστικής επεξεργασίας ως εφαρμογή αλγορίθμων, η 
γνωστική επεξεργασία εδώ περιλαμβάνει την ενορχήστρωση γνωστικών στρατηγικών 
στοχευόμενων στο να παραχθεί νόημα. Μια πολύ μεγάλη πρόκληση της άποψης της 
επεξεργασίας πληροφοριών και του πεδίου της γνωστικής επιστήμης που υπηρετεί, είναι να 
διευκρινίσει τη θέση της γνώσης ως μεταφορά των πληροφοριών που αποτελεί θέση της 
κλασικής άποψης, και τη γνώση ως μεταφορά γνωστικών δομών, θέση που υποστηρίζει η 
εποικοδομητική άποψη (Mayer, 2003).  

Μια τέτοια θεωρία, είναι αυτή του γνωστικού (νοητικού) φορτίου. Η Θεωρία του 
Γνωστικού Φορτίου - Cognitive Load Theory (CLT) είναι μια από τις ιδιαίτερα σημαντικές 
θεωρίες στην εκπαιδευτική ψυχολογία, με σημαντική επίδραση στο σχεδιασμό 
πολυμεσικών εφαρμογών και μαθησιακού υλικού. Ο όρος γνωστικό (cognitive) αναφέρεται 
στην αντιληπτική ικανότητα και στη γνώση, και οι γνωστικοί επιστήμονες επιχειρούν να 
αντιληφθούν και να ερμηνεύσουν τις νοητικές επεξεργασίες όπως είναι η αντίληψη, η 
σκέψη, η ενθύμηση, η κατανόηση, η γλώσσα και η μάθηση (Sorden, 2005).  

Η θεωρία αυτή προτείνει πως η μάθηση βελτιώνεται υπό συνθήκες που 
ευθυγραμμίζονται με την ανθρώπινη γνωστική-γνωσιακή αρχιτεκτονική. Η συγκεκριμένη 
θεωρία έχει ως βάση την αρχή του George Miller, ο οποίος το 1956 εισήγαγε τον μαγικό 
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αριθμό 7±2 (Miller, 1956). Σύμφωνα με την αρχή αυτή της επεξεργασίας της πληροφορίας, 
ερευνήθηκε πως η βραχυπρόθεσμη μνήμη (short term memory) μπορεί να επεξεργαστεί 
μόνο 7 τμήματα πληροφορίας σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή, συν πλην δυο τμήματα. Ο 
John Sweller, καθηγητής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο New South Wales της Αυστραλίας, 
επαναπροσδιόρισε τη θεωρία του Miller και ύστερα από 25 χρόνια ερευνών δημιούργησε 
τη Θεωρία του Γνωστικού Φορτίου (Sweller, 1988), που αντιμετωπίζει σχήματα ή 
συνδυασμούς  στοιχείων ως τις γνωστικές δομές που συγκροτούν τη βάση γνώσεων ενός 
ατόμου. 

Το γνωστικό φορτίο συνδέεται με την ικανότητα της βραχυπρόθεσμης μνήμης να 
συγκρατεί πληροφορίες καθώς τις επεξεργάζεται ο ανθρώπινος εγκέφαλος κατά τη 
διάρκεια επαφής με το εκπαιδευτικό (πολυμεσικό) υλικό. Αυτό συμβαίνει όταν ένα 
πρόβλημα είναι πολύ δύσκολο για ένα δεδομένο επίπεδο κατανόησης του 
εκπαιδευόμενου, με αποτέλεσμα όλη η πνευματική προσπάθεια του να επικεντρώνεται 
στην επίλυση του προβλήματος χωρίς να αφήνει περιθώρια μάθησης και αποθήκευσης του 
περιεχομένου στη μνήμη μακράς διάρκειας (long term memory) (Holmes, 2009).  

Επίσης, η έννοια του γνωστικού φορτίου αφορά τη νοητική προσπάθεια που 
καταβάλλεται από τη μνήμη εργασίας (working memory) στο πλαίσιο μιας διδακτικής 
δραστηριότητας. Εστιάζει στον τρόπο λειτουργίας της μνήμης εργασίας και στους 
περιορισμούς που τίθενται σε αυτήν, κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας 
(Sweller, 1994). 

Στηρίζεται στη θεωρία επεξεργασίας των πληροφοριών και τονίζει τους έμφυτους 
περιορισμούς του φορτίου της μνήμης εργασίας κατά τη λήψη ταυτόχρονων πληροφοριών, 
εστιάζοντας στους τρόπους που πρέπει να σχεδιάζονται οι διδακτικές (πολυμεσικές) 
ενότητες ώστε να μην οδηγούν τον εκπαιδευόμενο σε γνωστική υπερφόρτωση. Οι πόροι 
τους οποίους μπορεί να συγκρατήσει η μνήμη εργασίας είναι περιορισμένοι, με 
αποτέλεσμα τα άτομα να μπορούν να επεξεργαστούν ελάχιστα τμήματα πληροφοριών 
ταυτόχρονα μέσα σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα. 

Ωστόσο, η μνήμη εργασίας διαθέτει τη ικανότητα ανάκλησης πληροφοριών και 
σχηματισμού δομών από την μακράς διάρκειας μνήμη, παρέχοντας τη δυνατότητα 
επεξεργασίας παλαιών και νέων πληροφοριών, ενώ είναι σε θέση να διατηρεί γνωστικά 
σχήματα διαφόρων βαθμών πολυπλοκότητας και αυτοματοποίησης, τα οποία διατηρούνται 
στην μνήμη μακράς διαρκείας. Οι περιορισμοί της μνήμης εργασίας είναι αυτοί που 
αποτελούν εμπόδιο στη μαθησιακή διαδικασία. Με γνώμονα αυτούς τους περιορισμούς, η 
θεωρία του γνωστικού φορτίου προτείνει τρόπους βελτίωσης της διδασκαλίας (Βορβυλάς, 
2012), και συχνά καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν και πρέπει να σχεδιάζονται 
εκπαιδευτικά εργαλεία, προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν σύνθετες 
γνωστικές δεξιότητες και ικανότητες (Kirschner, 2002). 

Οι τρεις μορφές του Γνωστικού Φορτίου, οι οποίες είναι προσθετικές μεταξύ τους και 
έχουν σχέση συγκοινωνούντων δοχείων (Clark & Nguyen, 2005), είναι οι ακόλουθες: 

Το Ενδογενές ή εσωτερικό Γνωστικό Φορτίο (Intrinsic Cognitive Load), το οποίο 
προκύπτει από την ίδια τη μαθησιακή δραστηριότητα και αφορά την εσωτερική δομή του 
γνωστικού αντικειμένου διδασκαλίας και το βαθμό πολυπλοκότητας που το χαρακτηρίζει 
(Chandler & Sweller, 1991), δύο παράγοντες που μπορεί να εμποδίζουν σε σημαντικό 
βαθμό τη μαθησιακή διαδικασία. Η προτεινόμενη αντιμετώπιση από πλευράς 
εκπαιδευτικού είναι να βοηθήσει τον εκπαιδευόμενο να διαχειριστεί αυτό το φορτίο με το 
διαχωρισμό και την κατάτμηση του σύνθετου διδακτικού περιεχομένου σε τμήματα και τη 
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διαδοχική παρουσίαση αυτού, έτσι ώστε να μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να τα 
επεξεργάζονται ανεξάρτητα (Gerjets et al., 2004).  

Στη συνέχεια προστίθεται το Εξωγενές Γνωστικό Φορτίο (Extraneous Cognitive Load), που 
αφορά στον τρόπο και στις μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας και στο ευρύτερο 
μαθησιακό περιβάλλον και συνδέεται με τυχόν ανεπάρκειες του διδακτικού σχεδιασμού και 
του εκπαιδευτικού υλικού. 

Ο τρίτος τύπος είναι το Θετικό ή συναφές Γνωστικό Φορτίο (Germane Cognitive Load), το 
οποίο αφορά τους παράγοντες εκείνους που ενισχύουν την επεξεργασία της πληροφορίας 
και τη μαθησιακή διαδικασία γενικότερα. Το φορτίο αυτό ενισχύει τη μαθησιακή 
διαδικασία, καθώς σχετίζεται με τη δημιουργία κινήτρων, την πρόκληση ενδιαφέροντος και 
την ενεργοποίηση του εκπαιδευόμενου, επομένως στόχος είναι η αύξησή του. Αυτό μπορεί 
να επιτευχθεί ελευθερώνοντας νοητικούς πόρους που δεσμεύονται εξ’ αιτίας του 
Εξωγενούς Γνωστικού Φορτίου και ανακατευθύνοντας τη προσοχή του εκπαιδευόμενου στη 
δημιουργία και ανακατασκευή νοητικών σχημάτων. Προτείνεται η οπτικοποίηση εννοιών 
και διαδικασιών (π.χ. η απεικόνιση τους σε διάγραμμα) ή η παρουσίαση λυμένων 
παραδειγμάτων και σταδιακά η ενασχόληση με άλυτα σχεδιαστικά προβλήματα (Παλιόκας, 
2010). 

Επίσης, ο Mayer (2005) αντλεί στοιχεία από τις γνωστικές θεωρίες μνημονικών 
διαδικασιών και γνωστικού φορτίου και παρουσιάζει στάδια στη διαδικασία γνωστικής 
πρόσληψης, όπως η σύγκριση, η γενίκευση, η απαρίθμηση και η ταξινόμηση.  

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι παράγοντες όπως η μορφολογία-διατύπωση μιας 
άσκησης, ο βαθμός πολυπλοκότητας-συνθετότητας μιας δραστηριότητας, ο τρόπος 
εμφάνισης και παρουσίασης μιας διδακτικής ενότητας, ο διαθέσιμος χρόνος κλπ. 
αποτελούν σημαντικές συνιστώσες οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν ή να ελαττώσουν το 
γνωστικό φορτίο.  

Στόχος, για να είναι σε θέση οι εκπαιδευόμενοι να αναπτύξουν γνωστικές και 
μεταγνωστικές ικανότητες και να μπορέσουν να εκτιμήσουν την απόσταση που τους χωρίζει 
από τους εκάστοτε νοητικούς στόχους (Flavell, 1979), είναι η μεγιστοποίηση του θετικού 
γνωστικού φορτίου, η ελαχιστοποίηση του εξωγενούς γνωστικού φορτίου και ο 
επαναπροσδιορισμός του θέματος του ενδογενούς γνωστικού φορτίου προς την 
κατεύθυνση της τεχνητής μείωσης του (Bannert, 2002) για την επίτευξη της βέλτιστης  
αποτελεσματικότητας σε οποιαδήποτε μαθησιακή διεργασία (Clark & Nguyen, 2005).  

Επιπρόσθετα, και αφού θα πρέπει να ανιχνευθούν με κάθε τρόπο οι προγενέστερες 
γνώσεις αλλά και το μαθησιακό προφίλ των εκπαιδευομένων, το γνωστικό φορτίο 
αυξάνεται σημαντικά όταν κατά την παρουσίαση του διδακτικού υλικού συμβαίνουν μια 
σειρά από φαινόμενα, όπως (Βορβυλάς, 2012): 

Το φαινόμενο της διάσπαση προσοχής (split attention effect). Αυτό συμβαίνει όταν 
πρέπει ο εκπαιδευόμενος να επεξεργαστεί και να διασυνδέσει δύο ή περισσότερους 
μαθησιακούς πόρους, είτε χωρικά είτε χρονικά, προκειμένου να πάρει μια ενοποιημένη 
πληροφορία, σημαντική για την κατανόηση του μαθησιακού υλικού. Έρευνες έδειξαν ότι 
όταν η πληροφορία η οποία παρέχεται από διαφορετικούς σημειωτικούς τρόπους (π.χ. από 
εικόνα και από κείμενο) δεν παρουσιάζεται ενοποιημένη, ο μαθητής καταβάλλει 
μεγαλύτερη νοητική προσπάθεια προκειμένου να συνδέσει ο ίδιος τους διαφορετικούς 
σημειωτικούς πόρους και να εξάγει την απαιτούμενη σημασία (Kalyuga et. al, 1999). Η 
ενσωμάτωση των διαφορετικών σημειωτικών πόρων μειώνει σημαντικά το εξωγενές 
γνωστικό φορτίο. 
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Το φαινόμενο του πλεονασμού (redundancy effect). Το φαινόμενο αυτό προκύπτει όταν 
το εκπαιδευτικό υλικό υπερφορτώνεται με πλεονάζουσες πληροφορίες σε σχέση με την 
επεξεργασία των παρεχόμενων θεμάτων. Η πλεονάζουσα πληροφορία μπορεί να έχει τη 
μορφή κειμένου, εικόνας ή ήχου και προστίθεται στο ήδη υπάρχον γραπτό κείμενο, ηχητικό 
απόσπασμα ή εικόνα. Αυτομάτως δημιουργούνται μεγαλύτερες απαιτήσεις από το μαθητή 
για την επεξεργασία όλου αυτού του πλεονάζοντος όγκου πληροφοριών.  

Το φαινόμενο της τροπικότητας (modality effect). Το φαινόμενο αυτό προκύπτει από το 
συνδυασμό διαφορετικών σημειωτικών τρόπων ως προς την οργάνωση της πληροφορίας. 
Έχει αποδειχθεί ότι οι μαθητές επεξεργάζονται καλύτερα και αποτελεσματικότερα τις 
πληροφορίες όταν αυτές παρουσιάζονται με περισσότερους από έναν σημειωτικούς 
τρόπους. Για παράδειγμα, ο συνδυασμός εικόνας και κειμένου είναι περισσότερο 
αποτελεσματικός απ’ ότι η παρουσία απλού κειμένου και μόνο. Επιπλέον, ο συνδυασμός 
κινούμενης εικόνας και ήχου θεωρείται περισσότερο αποτελεσματικός ως προς τη μείωση 
του γνωστικού φορτίου απ’ ότι ο συνδυασμός κινούμενης εικόνας και γραπτού κειμένου. 
 
3. Σχεδιασμός διδακτικών ενοτήτων και δραστηριότητων στα μηχανολογικά μαθήματα 
ειδικότητας 
Σύμφωνα με τον Mayer, στη γνωστική θεωρία της πολυμεσικής μάθησης μπορούμε να 
διακρίνουμε πέντε δομές γνώσης (Mayer, 2009), οι οποίες βοηθούν τους εκπαιδευόμενους  
να δομήσουν συνεκτικές νοητικές αναπαραστάσεις: Τις διαδικασίες (processes), οι οποίες 
ως δομές επεξηγούν τον τρόπο λειτουργίας (για παράδειγμα μιας αντλίας ή μιας μηχανής) 
και μπορούν να αναπαρασταθούν υπό μορφή διαγραμμάτων ροής (flow charts), τις 
συγκρίσεις (comparisons), οι οποίες συγκρίνουν στοιχεία του εκπαιδευτικού υλικού από 
διαφορετικές πλευρές σε σχέση με ένα συγκεκριμένο ζήτημα και μπορούν να 
αναπαρασταθούν με πίνακες, μήτρες κ.λπ., τις γενικεύσεις (generalizations) που 
αναπαριστούν μια κεντρική βασική ιδέα και οργανώνουν ιεραρχικά γύρω από αυτήν μια 
σειρά από συσχετιζόμενες πληροφορίες και έννοιες, και μπορούν να αναπαρασταθούν με 
τη μορφή δενδροειδών διαγραμμάτων, εννοιολογικών χαρτών κλπ., τις απαριθμήσεις 
(enumerations), που  αποτελούνται από συλλογές διαφόρων στοιχείων του εκπαιδευτικού 
υλικού και μπορούν να αναπαρασταθούν με τη μορφή λιστών, και τις ταξινομήσεις 
(classifications), που παρουσιάζουν σχέσεις ταξινόμησης και υποταξινόμησης  μεταξύ 
εννοιών και στοιχείων του εκπαιδευτικού υλικού και μπορούν να παρασταθούν μέσω 
ιεραρχήσεων. 

Προκειμένου να κατανοήσει ο εκπαιδευόμενος μια πολυμεσική παρουσίαση, θα πρέπει 
να είναι ικανός να δημιουργήσει αυτές τις δομές κατά τη διάρκεια της μάθησης. Για την 
αποτελεσματικότητα αυτών των δομών γνώσης θα πρέπει το παρουσιαζόμενο υλικό να έχει 
μια συνεκτική δομή, και το μήνυμα θα πρέπει να καθοδήγει τον εκπαιδευόμενο να 
μπορέσει να το αποκωδικοποιήσει ώστε να χτίσει τη δομή. 

Για την αποτελεσματικότερη σχεδίαση διδακτικών ενοτήτων και εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων με την προϋπόθεση της χρήσης ΤΠΕ στη διδασκαλία και λαμβάνοντας 
υπόψη τις αρχές της γνωστικής θεωρίας που προαναφέραμε, όπως και τις προγενέστερες 
γνώσεις και το μαθησιακό αλλά και κοινωνικό πολιτισμικό προφίλ εκάστοτε μαθητικού 
δυναμικού, θα πρέπει, για να επιδιωχθεί η επίτευξη ενεργητικής μάθησης με δόμηση και 
οργάνωση της γνώσης για να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος μια συνεκτική νοητική 
αναπαράσταση, να επιδιώξουμε μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα (Sweller, 1999): 

Αλλαγή στις μεθόδους επίλυσης προβλημάτων για να αποφευχθούν προσεγγίσεις που 
επιβάλλουν υπερφόρτωση της μνήμης εργασίας, με χρήση δουλευμένων παραδειγμάτων 
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(παραδείγματα λυμένων προβλημάτων), ή προβλημάτων ελεύθερων στόχων (free goals), 
στοχευμένων δηλαδή όχι άμεσα στην επίλυση που είναι ο τελικός στόχος (end goal), καθώς 
έτσι ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να συγκρατήσει αρκετές συνθήκες στη μνήμη εργασίας 
του την ίδια στιγμή που ασχολείται με τη λύση του προβλήματος, αλλά στην κατανόηση της 
διαδικασίας.  

Μείωση του φορτίου μνήμης εργασίας που σχετίζεται με τη διανοητική ενσωμάτωση 
των διαφόρων πηγών πληροφορίας, με τη φυσική ολοκλήρωση όλων αυτών των πηγών 
πληροφοριών. Οι εκπαιδευόμενοι δεν θα πρέπει να έρχονται αντιμέτωποι με πολλαπλές 
πηγές πληροφοριών, τις οποίες θα πρέπει να ενοποιήσουν έτσι ώστε να βγάλουν νόημα. 
Κατ επέκταση, στα προβλήματα ολοκλήρωσης, ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να μελετήσει 
με προσοχή το μερικώς λυμένο παράδειγμα που του δίνεται και στη συνέχεια ο στόχος 
είναι με βάση αυτά που κατανόησε να λύσει  το πρόβλημα. 

Μείωση του φορτίου μνήμης εργασίας που σχετίζεται με την επεξεργασία άσκοπα 
επαναλαμβανόμενων πληροφοριών, εξαλείφοντας τους πλεονασμούς σε πληροφορίες που 
μπορούν να γίνουν πλήρως κατανοητές από μόνες τους. 

Αύξηση της χωρητικότητας της μνήμης εργασίας χρησιμοποιώντας εξίσου την ακουστική  
και την οπτική μνήμη εργασίας μαζί αντί να χρησιμοποιούμε τη μια ή την άλλη χωριστά για 
οπτικοακουστικές πληροφορίες που κατευθύνονται σε καθεμία από τις δύο αυτές πηγές 
πληροφοριών και που θα πρέπει να ενοποιηθούν από τις δύο πηγές ώστε να γίνουν πλήρως 
κατανοητές. 

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει αρχικά να αναγνωρίσουν τις πληροφορίες που είναι 
απαραίτητες για την κατανόηση του εκάστοτε θέματος, στη συνέχεια να τις επεξεργαστούν 
στη μνήμη εργασίας με στόχο να τις ενοποιήσουν (τόσο μεταξύ τους όσο και με 
παλαιότερες σχετικές γνώσεις), δημιουργώντας έτσι ένα σχήμα. Τα σχήματα ενοποιούν 
πολλά στοιχεία πληροφοριών και αντιμετωπίζονται σαν μια ενιαία πληροφορία όταν τα 
φέρνουμε στη μνήμη εργασίας,  ελευθερώνοντας έτσι τη χωρητικότητά της, ώστε να μπορεί 
να προβεί σε επεξεργασία δύσκολων διεργασιών χωρίς να υπερφορτωθεί. Τα 
αυτοματοποιημένα σχήματα μας επιτρέπουν πολύ καλές επιδόσεις σε διαδικασίες με τις 
οποίες είμαστε εξοικειωμένοι, ενώ ελευθερώνοντας χώρο στη μνήμη εργασίας, μας 
επιτρέπουν ανάλογα με το βαθμό αυτοματοποίησης να έχουμε καλή απόδοση σε άγνωστες 
διαδικασίες που ίσως να ήταν αδύνατο να επιτύχουμε αποτελεσματικά χωρίς αυτά. Από την 
οπτική του διδακτικού σχεδιασμού, είναι επακόλουθο ότι οι εφαρμογές δεν πρέπει απλώς 
να ενθαρρύνουν την κατασκευή σχημάτων, αλλά επίσης την αυτοματοποίηση αυτών, ειδικά 
όσον αφορά διαδικασίες οπού ο βασικός τρόπος επίλυσης είναι σταθερός από πρόβλημα 
σε πρόβλημα (Μπούρου, 2013). 

Σκόπιμο κρίνεται να μελετηθεί και να ενσωματωθεί στη σχεδίαση των διδακτικών 
ενοτήτων και το μοντέλο CFP3 (Concepts, Facts, Procedures, Processes, Principles) της Clark, 
η οποία έχει προτείνει ένα μοντέλο τεχνικής εκπαίδευσης σχεδιασμένο για συμβατική αλλά 
και για ηλεκτρονική μάθηση μέσα από την οργάνωση του εκπαιδευτικού περιεχομένου 
στους ακόλουθους πέντε τύπους πληροφορίας: Έννοιες, Γεγονότα, Διαδικασίες, Διεργασίες 
και Αρχές (Clark, 2008). 
 
4. Συμπεράσματα- Προτάσεις 
Στo ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, οι μαθητές εκτίθενται σε όγκο γνωστικού φορτίου, ο 
οποίος δεν επιτρέπει μια πιο βιωματική προσέγγιση στη γνώση, στη διδασκαλία και άρα 
στη μάθηση.  
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Η κατανόηση της γνωστικής προσέγγισης δύναται να επιφέρει βελτίωση στο διδακτικό 
σχεδιασμό των ενοτήτων μηχανολογικών μαθημάτων ειδικότητας, καθώς προσεγγίζει τη  
μάθηση ως αποτέλεσμα που ανακαλύπτεται από τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο, ο οποίος 
δομεί ενεργά μια εσωτερική αναπαράσταση της γνώσης, αλληλεπιδρώντας με το 
μαθησιακό υλικό με συνέπεια  η διαδικασία απόκτησης της γνώσης να προϋποθέτει την 
ενεργό συμμετοχή του εκπαιδευόμενου. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί πως η γνωστική 
θεωρία αναλύει κατά βάση το επίπεδο της επεξεργασίας της πληροφορίας και της άρσης 
των οποιοδήποτε δυσκολιών που τη δυσχεραίνουν, παρά το επίπεδο της κοινωνικής 
συγκρότησης του νοήματος και τις παιδαγωγικές σχέσεις που θα πρέπει να αναπτυχθούν 
μεταξύ εκπαιδευόμενου και εκπαιδευτικού. 

Ο εκπαιδευτικός κατά το σχεδιασμό διδακτικών ενοτήτων και εργαστηριακών ασκήσεων 
και με βάση το πρόγραμμα σπουδών σκόπιμο κρίνεται να διδάξει δεξιότητες για την 
ανάλυση και την εφαρμογή της γνώσης και να εστιάσει στο να είναι σε θέση οι 
εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν πού, πώς και γιατί οφείλουν να χρησιμοποιήσουν τη 
γνώση που αποκομίζουν σε κοινωνικό, λειτουργικό και μελλοντικά επαγγελματικό πλαίσιο. 
Να μπορούν, μετασχηματίζοντας τη γνώση που αποκομίζουν, να την κάνουν να 
λειτουργήσει γι αυτούς ωφελιμιστικά. 
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Περίληψη 
Στη συγκεκριμένη εργασία θα ασχοληθούμε με μία μελέτη περίπτωσης ενός μαθητή 10 χρόνων που 
εντάσσεται στην κατηγορία των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Σκοπός της εργασίας είναι η 
διαμόρφωση και υλοποίηση ενός διαφοροποιημένου διδακτικού προγράμματος για το συγκεκριμένο μαθητή. 
Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί βασίζεται σε αυτά που ορίζει το ΠΑΠΕΑ και τα βιβλία Μαθησιακής 
ετοιμότητας. Ως βασικά μέσα θα χρησιμοποιηθούν η συστηματική παρατήρηση,οι ΛΕΒΔ και τα βιβλιοτετράδια 
αξιολόγησης. Το διδακτικό πρόβλημα που τίθεται σε αυτή την εργασία είναι η διαμόρφωση ενός 
προγράμματος που θα ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες και ικανότητες του μαθητή της μελέτης 
περίπτωσης. Επιθυμία μας είναι, να διαμορφωθεί ένα εξατομικευμένο διδακτικό πρόγραμμα με έμφαση στο 
γραπτό λόγο που να είναι όσο το δυνατόν πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό για το συγκεκριμένο μαθητή. 
 
Λέξεις-κλειδιά: διαφοροποιημένη διδασκαλία, ειδική δυσγραφία, παραγωγή γραπτού λόγου 
 
1. Εισαγωγή  
1.1.Ειδική μαθησιακή δυσκολία (δυσγραφία)  
Για να κατανοηθεί ο όρος ειδική μαθησιακή δυσκολία πρέπει πρώτα να γίνει προσέγγιση 
του όρου Μαθησιακές Δυσκολίες. Ο Δράκος (2002) επισήμανε ότι ο όρος «Μαθησιακές 
δυσκολίες» δεν είναι σαφώς προσδιορισμένος, αποτελεί μία γενική κατηγορία στην οποία 
εντάσσονται παιδιά που δυσκολεύονται και φαίνεται ότι δεν διαθέτουν τις απαραίτητες 
ικανότητες για να ανταποκριθούν στις σχολικές απαιτήσεις. 

Ο όρος ειδική μαθησιακή δυσκολία από την άλλη , σημαίνει δυσκολία σε ένα ή 
περισσότερα σημεία ανάπτυξης,τα οποία έχουν σχέση με τη χρήση της γλώσσας, 
προφορικής και γραπτής .Αυτή η δυσκολία  ίσως αποδίδεται σε  ατελή ικανότητα να ακούει, 
να διαβάζει  ,να γράφει, να ορθογραφεί ή να κάνει αριθμητικές πράξεις. Δεν περιλαμβάνει 
τα παιδιά που έχουν προβλήματα όρασης ,ακοής, νοημοσύνης, κινητικότητας καθώς και 
συναισθημάτων (Χρηστάκης, 2006). 

Οι δυσκολίες που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία είναι η δυσλεξία,η 
δυσορθογραφία, η δυσγραφία, η δυσαναγνωσία  καθώς και η δυσαριθμησία. Στη 
συγκεκριμένη εργασία θα γίνει αναφορά στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στο γραπτό 
λόγο. 

Στην ειδική μαθησιακή δυσκολία της γραπτής έκφρασης, οι δεξιότητες της γραφής είναι 
σημαντικά χαμηλότερες από τις αναμενόμενες γεγονός που επηρεάζει τη σχολική τους 
επίδοση. Η κατάκτηση της γραφής είναι μία σύνθετη γνωστική διεργασία που εμπλέκει το 
οπτικο-ακουστικό αντιληπτικό σύστημα,την επεξεργασία των ερεθισμάτων, τη συμβολική 
λειτουργία της σκέψης και τη λειτουργία της μνήμης. Για τους περισσότερους μαθητές ο 
συντονισμός των επιμέρους δεξιοτήτων για την παραγωγή ευανάγνωστων κειμένων είναι 
εύκολη διαδικασία ,ωστόσο για κάποιους μαθητές η παραγωγή γραπτού λόγου αποτελεί 

mailto:misparth@hotmail.gr
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μία κοπιώδη προσπάθεια. Οι μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο γραπτό λόγο, 
αναπτύσσουν αρνητική στάση απέναντι στο γραπτό λόγο και αποφεύγουν να 
χρησιμοποιούν τον γραπτό λόγο στις σχολικές και καθημερινές τους δραστηριότητες 
(Τρίγκα-Μερτίκα, 2010: 110).  

Ο Σπαντιδάκης (2011) αναφέρεται στον όρο δυσλεξική δυσγραφία, περιγράφοντας τα 
άτομα που έχουν αυτή τη δυσκολία ως μαθητές που παρουσιάζουν ελλιπείς μεταγνωστικές 
δεξιότητες. Δεν έχουν επίγνωση των δυνατοτήτων τους ούτε και των αδυναμιών τους ως 
συγγραφείς και δυσκολεύονται να προσδιορίσουν τις απαιτήσεις που θέτει το θέμα με το 
οποίο ασχολούνται. Οι μαθητές αυτοί δεν κάνουν σχέδια για τα κείμενα τους ούτε θέτουν 
στόχους. Επισημαίνεται επίσης, ότι οι μαθητές αυτοί ακολουθούν συνήθως το μοντέλο 
παράθεσης πληροφοριών, με βάση αυτό το μοντέλο οι μαθητές γράφουν σχετικά ελεύθερα 
με την μία ιδέα να οδηγεί στην άλλη ,χωρίς τον κατάλληλο σχεδιασμό πριν από τη γραφή 
και την ελάχιστη συμμετοχή των μεταγνωστικών δεξιοτήτων. 

Τον όρο ειδική δυσγραφία χρησιμοποιεί η Τρίγκα-Μέρτικα (2010) για να περιγράψει τις 
δυσκολίες των μαθητών στην παραγωγή γραπτού λόγου.Τονίζει ότι οι δυσκολίες αυτές 
χωρίζονται σε προβλήματα σχεδιασμού και σε προβλήματα βελτίωσης .Όσο αφορά τα 
προβλήματα σχεδιασμού, υπογραμμίζεται ότι οι μαθητές μετατρέπουν το θέμα για το 
οποίο γράφουν σε μία απλή διαδικασία που περιλαμβάνει το σχήμα «ερώτηση-απάντηση», 
γράφοντας έτσι πολύ σύντομα ότι τους έρχεται στο μυαλό. Τα προβλήματα της βελτίωσης, 
αφορούν την αδυναμία των μαθητών να αξιολογήσουν και να  αναδιαρθρώσουν το γραπτό 
τους. Οι συγκεκριμένοι μαθητές, είτε δεν αφιερώνουν καθόλου χρόνο προκείμενου να 
επανεξετάσουν τα κείμενα τους είτε ελάχιστο (Τρίγκα-Μερτίκα, 2010: 114-116). 

Στο DSM-IV, πάντως, οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στο γραπτό λόγο, 
συμπεριλαμβάνονται στη Διαταραχή της Γραπτής Έκφρασης και ορίζει τα διαγνωστικά 
κριτήρια ως εξής: «Η βαθμολογία που επιτυγχάνεται με σταθμισμένες ατομικά 
χορηγούμενες δοκιμασίες της ανάπτυξης της γλωσσικής έκφρασης είναι ουσιωδώς κάτω 
από αυτήν που επιτυγχάνεται με σταθμισμένες δοκιμασίες τόσο της μη λεκτικής 
διανοητικής ικανότητας  όσο και της ανάπτυξης της αντιληπτικής ικανότητας. Η διαταραχή 
μπορεί να εκδηλώνεται κλινικά με συμπτώματα που περιλαμβάνουν το να έχει το άτομο 
έντονα περιορισμένο λεξιλόγιο, να κάνει λάθη στους χρόνους ή να έχει δυσκολία στην 
ανάκληση λέξεων ή στο να παράγει προτάσεις με αναπτυξιακό κατάλληλο μήκος ή 
πολυπλοκότητα» (Μάνου, 1997: 599). 
 
1.2. Γνωστικές δυσκολίες 
Ειδικότερα τα χαρακτηριστικά των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες διακρίνονται 
σύμφωνα με τη Πολυχρόνη (2011) σε τρεις τομείς γνωστικό, ψυχοκοινωνικό και μαθησιακό 
τομέα. Στον γνωστικό τομέα, ειδικότερα αναφέρει χαρακτηριστικά που αφορούν: οπτική-
ακουστική αντίληψη, αυτοματισμός, μνήμη, γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές.  

Συγκεκριμένα, οι μαθητές με δυσγραφία παρουσιάζουν τα εξής χαρακτηριστικά που 
αφορούν το γνωστικό τομέα:  
• Παρουσιάζουν αδυναμία όχι μόνο να γράψουν δικά τους  κείμενα αλλά και να 

αντιγράψουν κείμενα από τον πίνακα.  
• Ο αριθμός των προτάσεων και των λέξεων που χρησιμοποιούν οι μαθητές είναι πολύ 

περιορισμένος. 
• Παράγουν δυσανάγνωστα κείμενα. 
• Γράφουν γράμματα και λέξεις με άνισες αποστάσεις. 
• Αφήνουν ατελείς ορισμένες φράσεις ή λέξεις.  
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• Παρουσιάζουν ελλείψεις στα εσωτερικευμένα ειδικά οργανωτικά σχήματα τα οποία 
περιγράφουν τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα κείμενο και με ποια σειρά. 

• Δε χρησιμοποιούν σημεία στίξης (Σπαντιδάκης, 2011: 49-51). 
 
1.3. Συναισθηματικές –Κοινωνικές δυσκολίες 
Η Καλαντζή-Αζίζι (2004) αναφέρεται στα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των μαθητών με 
ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και τονίζει ότι διαθέτουν ένα πολύπλοκο συναισθηματικό 
κόσμο. Η συναισθηματική τους οργάνωση δεν είναι πάντοτε ομαλή και εκδηλώνουν μία 
σειρά από προβλήματα που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και είναι τα εξής:  
• Έλλειψη κινήτρων για μάθηση και συμμετοχή στο μάθημα. 
• Συναισθηματικές διαταραχές. 
• Δυσκολίες κοινωνικοποίησης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης. 

Τα παιδιά με ειδικότερες δυσκολίες στο γραπτό λόγο όπως και όλα τα παιδιά με 
μαθησιακές δυσκολίες μέσα στο σχολικό χώρο νιώθουν ματαίωση και συναισθήματα 
αποτυχίας που έχει σαν αποτέλεσμα την παθητική τους στάση. Ένα άλλο θέμα που 
σχετίζεται με τη συναισθηματική οργάνωση αυτών των παιδιών, αφορά τις διασπαστικές 
αντιδράσεις τους και την εκδήλωση επιθετικής συμπεριφοράς. Οι μαθητές αυτοί 
επιθυμούν, είτε να τραβήξουν την προσοχή των συμμαθητών τους, είτε βιώνουν 
συναισθήματα απόρριψης και μη αποδοχής. Γι’αυτό το λόγο, πολλές φορές οδηγούνται σε 
ακραίες μορφές κοινωνικής συναλλαγής και στην υιοθέτηση παραβατικών και άλλων 
συμπεριφορών (Καλαντζή-Αζίζι, 2004: 198). 
 
1.4. ΠΑΠΕΑ  
Για να διαμορφωθεί ένα διδακτικό πρόγραμμα είναι απαραίτητο να οριστόύν οι δυο 
βασικοί άξονες του ΠΑΠΕΑ: α) αποκατηγοροποίηση, β) αποηλικιοποίηση. Η ειδική 
εκπαιδευτική ανάγκη του μαθητή της δικής μας μελέτης περίπτωσης αφορά την κατηγορία 
των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών στον γραπτό λόγο (δυσλεξική δυσγραφία). Ειδικότερα, 
σύμφωνα με τον άξονα της αποηλικιοποίησης ορίζεται ότι ο μαθητής είναι 10 χρόνων και η 
παραγωγή του γραπτού του λόγου βρίσκεται στην ηλικία των 7 χρόνων. Με βάση λοιπόν το 
ΠΑΠΕΑαναφέρονται οι συγκεκριμένες ενότητες για αυτό τον μαθητή:  
• Σχολική μαθησιακή ετοιμότητα/Προφορικός λόγος. 
• 2η Γενική ενότητα-Δεξιότητες στην ανάγνωση και στη γραφή./ Αναγνωστικές 

λειτουργίες. 
• 2.2.Γραπτός λόγος ως μέσο επικοινωνίας. 

Στη συγκεκριμένη ειδική εκπαιδευτική ανάγκη η μαθησιακή ετοιμότητα του μαθητή σε 
σχέση με τις δεξιότητες γραφής είναι ιδιαίτερα σημαντική. Αφορά κυρίως τη διανοητική 
ετοιμότητα του μαθητή που σχετίζεται με την κατάκτηση των πολύπλοκων μηχανισμών 
οργανωμένης γραφής. Λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα της μαθησιακής ετοιμότητας 
θα διαμορφωθεί το δομημένο διδακτικό πρόγραμμα που στόχο θα έχει την ανάπτυξη των 
ακαδημαϊκών δεξιοτήτων του μαθητή. 

Μαζί με την δυσγραφία φαίνεται ότι συνυπάρχουν και δυσκολίες που αφορούν άλλους 
μαθησιακούς τομείς όπως ανάγνωση, κατανόηση κειμένων καθώς και μαθηματικά. 
Επισημαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη περίπτωση να υπάρχουν και αδυναμίες που αφορούν 
την ψυχοκινητικότητα των  μαθητών. 
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1.5. Σκοπιμότητα μελέτης 
Ο μαθητής της μελέτης περίπτωσης είναι 10 χρονών (Δ΄ δημοτικού) και παράλληλα 
παρακολουθεί το τμήμα ένταξης του σχολείου του. Στον προφορικό λόγο δεν παρουσιάζει 
δυσκολίες, στην ψυχοκινητικότητα εκδηλώνει δυσκολίες που αφορούν τον γραφικό χώρο 
και τον προσανατολισμό στο χώρο. Δυσκολεύεται ιδιαιτέρα στην παραγωγή λόγου και στα 
μαθηματικά(λογικομαθηματική σκέψη). Παρουσιάζει αδυναμία στη διαδικασία οργάνωσης 
και δόμησης του γραπτού του λόγου. Έχει μεγάλη διάθεση για μάθηση και ενδιαφέρον για 
νέα πράγματα (καλή συναισθηματική οργάνωση). Ένα ΣΑΔΕΠΕΑΕ που θα αφορά την 
οργάνωση, καταγραφή και επιμέλεια γραπτού κειμένου θεωρείται απαραίτητο για την 
βελτίωση των δεξιοτήτων του παραγωγής γραπτού λόγου. 
 
1.6. Υποθέσεις διδακτικής εργασίας 
Στις υποθέσεις της συγκεκριμένης εργασίας θα διερευνήσουμε αρχικά, αν οι δυσκολίες που 
αντιμετωπίζει ο συγκεκριμένος μαθητής εντάσσονται πράγματι στην ειδική μαθησιακή 
δυσκολία δυσγραφία. Παράλληλα,θα εξετάσουμε ποιες  διδακτικές μέθοδοι θα βοηθήσουν 
αποτελεσματικά το συγκεκριμένο μαθητή. Πιο συγκεκριμένα,κρίνεται απαραίτητο να 
διαμορφωθεί ένα ΣΑΔΕΠΕΑΕ το γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας Δ΄ δημοτικού, 
προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες και ικανότητες του μαθητή. 

Αρχικά, αυτό το διδακτικό  πρόγραμμα θα είναι στοχευμένο, αφού στη 3η φάση, αλλά 
και νωρίτερα θα διαμορφωθεί ένα διδακτικό πρόγραμμα που θα ακολουθεί τις αρχές της 
στοχοθεσίας, αφού θα οριστεί ο διδακτικός στόχος με σαφήνεια ,και θα συνδεθούν με 
άμεσο τρόπο οι δραστηριότητες,τα υλικά και τα είδη αμοιβών, καθώς και τα κριτήρια 
επιτυχίας που θα χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία αξιολόγησης. Ταυτόχρονα, το 
Πρόγραμμα αυτό θα είναι δομημένο,αφού θα ακολουθήσει τη δομή αρχή-μέση –τέλος. 
Όλες οι φάσεις του υπάγονται στην έννοια του κονστρουκτιβισμού και είναι άμεσα 
συνδεδεμένες μεταξύ τους, η υλοποίηση της μίας αποτελεί προαπαιτούμενο για την 
υλοποίηση της επόμενης.    

Παράλληλα, το πρόγραμμα αυτό είναι ατομικό, αφού βασίζεται και προσαρμόζεται στα 
ατομικά χαρακτηριστικά του κάθε μαθητή. Στην έννοια της εξατομίκευσης δομείται όλο το 
πρόγραμμα, αυτό φαίνεται έντονα από την πρώτη φάση όπου γίνεται ησυστηματική 
διαδικασία συλλογής πληροφοριών που βοηθάει στο να ορίσουμε τη φύση της δυσκολίας 
του παιδιού. 

Τέλος, το πρόγραμμα αυτό έχει ως απώτερο σκοπό την ένταξη του μαθητή,γι’αυτό το 
λόγο χαρακτηρίζεται ως ενταξιακό. Ενταξιακό είναι το πρόγραμμα που υλοποιεί 
διαφοροποίηση στο ωρολογίου προγράμματος για να μπορέσει να προσαρμοστεί και να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις δυνατότητες του κάθε μαθητή. 

Η υλοποίηση όμως του ΣΑΔΕΠΕΑ (Πρόγραμμα) θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με 
γνώμονα τα εξής: 
A. ΠΑΠΕΑ 
B. ΑΠΣ –ΔΕΠΠΣ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
• Ο μαθητής της δικής μας περίπτωσης φοιτά στη Δ΄ δημοτικού και το ΑΠΣ της τάξης του 

ορίζει ως σκοπό για το γραπτό λόγο: Την ανάπτυξη της ικανότητας του παιδιού να 
επικοινωνεί γραπτά με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα χρησιμοποιώντας την μορφή 
και το ύφος που αρμόζει σε κάθε περίσταση. Παράλληλα, το πρόγραμμα αυτό είναι 
Ειδικής αγωγής/ειδικής εκπαίδευσης, αφού το ΠΑΠΕΑ προτείνει συγκεκριμένες 
δραστηριότητες που μπορούν να υλοποιηθούν μέσα στα πλαίσια του ΣΑΔΕΠΕΑΕ. 

• Προτείνονται λοιπόν τα εξής : 
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• Αλλαγή πλοκής μίας ιστορίας. 
• Συμπλήρωση μίας ημιτελούς ιστορίας. 
• Ανάπτυξη κειμένου από αυτοτελείς εικόνες. 
• Αυτοδιόρθωση-Αλληλοδιόρθωση («Ανακτήθηκε στις 23/11/2012 από το http://www.e-

yliko.gr/htmls/amea/Vivlio_PI/downloads/Vivlio_Ekp/kefalaia/9Analytiko_Programma.p
df»). 

 
2. Κυρίως κείμενο 
2.1. Μεθοδολογία Διδακτικής Προσέγγισης 
Στην 1η φάση θα χρησιμοποιηθεί η συστηματική παρατήρηση/ποσοτική παρατήρηση (σε 
δύο πλαίσια στο σχολείο και στο Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας) ως μέσο 
συλλογής δεδομένων και αρχικής αξιολόγησης του μαθητή. Μέσω της παρατήρησης θα 
πραγματοποιηθεί καταγραφή και αξιολόγηση  συμπεριφορών και καταστάσεων (Αβραμίδης 
& Καλυβά, 2000: 233).   

Επιπλέον, στην εργασία για την πραγματοποίηση της Άτυπης παιδαγωγικής αξιολόγησης 
θα χρησιμοποιηθούν ΛΕΒΔ-Μαθησιακής ετοιμότητας, ΠΑΠΕΑ, Γενικών και Ειδικών 
μαθησιακών δυσκολιών. Μέσω της άτυπης παιδαγωγικής αξιολόγησης εξετάζεται το τι 
μπορεί να κάνει ο μαθητής μόνος του, με μικρή βοήθεια, με μεγάλη βοήθεια καθώς και με 
συστηματική διδακτική παρέμβαση («Ανακτήθηκε στις 28/11/2012 από το http://www.e-
yliko.gr/htmls/amea/Vivlio_PI/downloads/Vivlio_Ekp/kefalaia/3Methodologikes_Odhgies.pd
f»).  

Όσο αφορά την μεθοδολογία της παρέμβασης θα ακολουθήσουμε κάποιες μεθόδους 
που προτείνονται στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιηθεί ως 
μέθοδος η άμεση διδασκαλία,η οποία με τα δομημένα βήματα που προτείνει, τη σαφή και 
ρητή καθοδήγηση καθώς το πλήθος των επαναλήψεων (Καλαντζή-Αζίζι, 2004: 207)που 
προβλέπει θα βοηθήσει στον προγραμματισμό του γραπτού λόγου του μαθητή της μελέτης 
περίπτωσης. Παράλληλα, μέσω της μεθόδου της άμεσης διδασκαλίας θα χρησιμοποιηθούν 
ειδικές τεχνικές που αφορούν τον γραπτό λόγο αποκλειστικά: 1)ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-
ΠΡΟΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ: Κατά το στάδιο αυτό οι μαθητές εκπαιδεύονται σε στρατηγικές 
εύρεσης ιδεών,γενίκευσης και οργάνωσης τους. Προτεινόμενες τεχνικές: τεχνική της 
συζήτησης, τεχνική χορήγησης λέξεων, συνέχιση ιστοριών και ημιτελών προτάσεων, 
νοητικός χάρτης κ.ά. (Ματσαγγούρας, 2009: 225-227), 2) ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ: 
Το στάδιο αυτό προσαρμόζεται στο εξελικτικό επίπεδο του κάθε μαθητή και στην τάξη 
φοίτησής του. Εδώ πραγματοποιείται η διδασκαλία της δομής, των μορφοσυντακτικών 
κανόνων των κειμένων καθώς και ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου των μαθητών σε σχέση με 
το εκάστοτε κείμενου (π.χ. λεξικό εννοιών) (Σπαντιδάκης, 2011: 150), 3)ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-
ΜΕΤΑΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ: Το τελευταίο στάδιο είναι το στάδιο της επιμέλειας, όπου οι 
μαθητές διδάσκονται τεχνικές ελέγχου του περιεχομένου τους, της οργάνωσης των ιδεών 
τους,της δομής, του λεξιλογίου, κ.ά. Η διαδικασία αυτή εντάσσεται στη γενικότερη 
διαδικασία της αυτορρύθμισης (Παντελιάδου & Αντωνίου, 2008: 53). 
 
2.2. 1η φάση –συστηματική εμπειρική παρατήρηση 
Στην 1η φάση θα αξιοποιηθεί η συστηματική εμπειρική παρατήρηση που είναι πιο 
αξιόπιστη από άλλες τεχνικές συλλογής δεδομένων, διότι μας δίνει περισσότερες και πιο 
συγεκριμένες πληροφορίες. Στη δική μας εργασία εκτός από τη καταγραφή του ατομικού, 
οικογενειακού και σχολικού ιστορικού θα χρησιμοποιηθεί και έντυπο καταγραφής της 
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διδακτικής αλληλεπίδρασης μεταξύ παιδιού και εκπαιδευτικού καθώς και τη καταγραφή 
σχολίων που αφορούν την μεταξύ τους αλληλεπίδραση.  

Ατομικό ιστορικό: Ο Δημήτρης είναι 10 χρόνων και φοιτά στη Δ΄ δημοτικού.Εκτός από τη 
γενική τάξη, παρακολουθεί μετά από απαίτηση της μητέρας του και το Τμήμα ένταξης του 
σχολείου του. Στην Αθήνα ήρθε πριν τέσσερα χρόνια,ζει με την οικογένειά του, η οποία 
είναι πολύτεκνη (έχει τρία αδέρφια).Ο «Δημήτρης» επισκέφτηκε το Κέντρο, φέτος για 
πρώτη φορά,ενώ τα άλλα του αδέλφια -αν και το ένα μικρότερο- ερχόταν από πέρσι. 

Οικογενειακό ιστορικό: Μητέρα: Η μητέρα του «Δημήτρη» επισκέπτεται το Κέντρο 
Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας, κάθε φορά που ο Δημήτρης έχει μάθημα μαζί μου και 
ρωτάει πώς τα πηγαίνει. Πατέρας:Δεν έχει επισκεφτεί ποτέ το κέντρο, εργάζεται πολλές 
ώρες. Αδέλφια: Έχει τρία αδέλφια, οι δύο αδερφές του είναι μεγαλύτερες και πολύ καλές 
μαθήτριες. Ο αδερφός του είναι μικρότερος και έχει διάγνωση δυσλεξίας. Οι μεταξύ τους 
σχέσεις είναι αρκετά καλές. 

Σχολικό ιστορικό:Για τη φοίτηση του «Δημήτρη» στο νηπιαγωγείο δεν έχουμε 
πληροφορίες. Tο μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι νηπιαγωγείο πήγε στη Θεσσαλονίκη και 
πρώτη δημοτικού στην Αθήνα.Οι δυσκολίες φάνηκαν από την πρώτη δημοτικού και στη 
δευτέρα δημοτικού παραπέμφθηκε πρώτη φορά για διάγνωση από τη δασκάλα της τάξης 
του λόγω καθυστέρησης στην ανάγνωση. Έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα παρέμβασης με 
λογοθεραπευτή. 

Ειδικότερα με βάση την παρατήρηση συλλέξαμε τις εξής πληροφορίες για τον μαθητή 
της μελέτης περίπτωσης: 

Στον προφορικό λόγο, ο Δημήτρης δεν έχει ιδιαίτερες δυσκολίες,η άρθρωση του είναι 
καλή, ενώ και ηανάγνωση του είναι σχετικά καλή, είναι λίγο αργή και δυσκολεύεται σε 
λέξεις με τριπλά σύμφωνα. 

Οι δυσκολίες στον προσανατολισμό στο χρόνο και στο χώρο, καθώς και η αδυναμία του 
να αντιληφθεί χρονικές αλληλουχίες είναι οι βασικές αδυναμίες του όσο αφορά τη 
ψυχοκινητικότητά του. 

Αντιγράφει και γράφει καθ’υπαγόρευση με αργό ρυθμό. Στην ορθογραφία του έχει 
πολλές αδυναμίες, κάνει λάθη φωνολογικά και μορφολογικά. Η γραπτή του έκφραση έχει 
δυσκολίες δομής και οργάνωσης του περιεχομένου των κειμένων του (συλλογισμοί). Τα 
κείμενα του  είναι δυσνόητα, αλλά χαρακτηρίζονται από φαντασία και πρωτοτυπία. 

Συναισθηματικά, ο «Δημήτρης» δείχνει ότι είναι συγκροτημένος και απόλυτα 
συνειδητοποιημένος για τις δυσκολίες του. Δείχνει έντονο ενδιαφέρον για τη μάθηση και 
την επαφή με νέα δεδομένα. Με τους συμμαθητές του έχει καλές σχέσεις σε γενικές 
γραμμές, αν και επιλέγει φίλους,παιδιά που αντιμετωπίζουν τις ίδιες δυσκολίες με αυτόν. 

Αίτημα γονέα:«Ο Δημήτρης θέλω να γράφει καλύτερα, δεν μπορώ να βλέπω άλλο 
κοκκινισμένα τετράδια». 
 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ 
Η πρώτη συνάντηση εξελίχτηκε μέσα σε θετικό κλίμα, η προηγούμενη γνωριμία μου με τον 
αδερφό του βοήθησε στη θετικότερη εξέλιξη της σχέσης μας. Ήταν αρκετά θετικός και στη 
δεύτερη συνάντηση, μου ζήτησε αμέσως βοήθεια για τα μαθήματα του σχολείου. 
Χρησιμοποιήθηκε αμοιβή για να του κεντρίσω την προσοχή και φάνηκε ότι οι αμοιβές 
λειτουργούν πολύ θετικά σε αυτόν τον μαθητή. Η επόμενη συνάντηση πραγματοποιήθηκε 
στα πλαίσια του σχολείου,ο «Δημήτρης» παραξενεύτηκε με την παρουσία μου στο σχολείο 
του, διότι είχε συνηθίσει να με βλέπει σε άλλο πλαίσιο. Διατύπωνε συνεχώς ερωτήσεις και 
απορίες σε σχέση με την παρουσία μου στο σχολείο του. Έδειξε όμως ότι του άρεσε που 
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βρέθηκα μαζί του και στο σχολείο, αυτό επιβεβαιώθηκε και με τις ενέργειες που 
πραγματοποίησε για να με γνωρίσει στους συμμαθητές του. Η τελευταία συνάντηση 
πραγματοποιήθηκε στο κέντρο, όπου ο μαθητής έφτασε παρόλο που είχε υποβληθεί σε 
ιατρικές εξετάσεις. Μου δήλωσε την μεγάλη του επιθυμία για να κάνουμε μάθημα. Το 
ενδιαφέρον για μάθηση αποτελεί το βασικότερο στοιχείο που συγκέντρωσα από την 
διδακτική αλληλεπίδραση με τον «Δημήτρη», με γνώμονα αυτό θα δημιουργήσω και όλο το 
διδακτικό πρόγραμμα του συγκεκριμένου μαθητή. 
 
2.3. 2η Φάση Άτυπης Παιδαγωγικής Αξιολόγησης 
Στη 2η φάση θα πραγματοποιηθεί η άτυπη παιδαγωγική αξιολόγηση με τη χρήση των ΛΕΒΔ-
Μαθησιακής ετοιμότητας,ΠΑΠΕΑ, Γενικών και Ειδικών μαθησιακών δυσκολιών 
(«Ανακτήθηκε στις 28/11/2012 από το http://www.e-
yliko.gr/htmls/amea/Vivlio_PI/downloads/Vivlio_Ekp/kefalaia/3Methodologikes_Odhgies.pd
f»). Θα πραγματοποιηθούν διάφορες δραστηριότητες που στόχο θα έχουν την εκτίμηση των 
ικανοτήτων του στους τέσσερις άξονες της μαθησιακής ετοιμότητας και στις γενικές 
ενότητες του ΠΑΠΕΑ (ΠΑΠΑΕΜΔ). Μέσω αυτής της διαδικασίας θα μπορέσουμε να 
πραγματοποιήσουμε σχολιασμό των αποκλίσεων του μαθητή σε σχέση με τη γραμμή βάσης 
και να θέσουμε έτσι διδακτικές προτεραιότητες.  

Συμπερασματικά, ο «Δημήτρης» έχει δυσκολίες που εντοπίζονται κυρίως στις 
ακαδημαϊκές και σχολικές δεξιότητες. Οι δυσκολίες του εντοπίζονται σε γνωστικά 
αντικείμενα και κυρίως στη γλώσσα και τα μαθηματικά. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ΛΕΒΔ ο 
Δημήτρης στις νοητικές ικανότητες έχει κάποιεςδυσκολίες στη Λογικομαθηματική σκέψη 
και ειδικότερα στην υποενότητα Συλλογισμούς. Επίσης, είχε δυσκολίες στην ακουστική 
μνήμη. Δεν μπορούσε να επαναλάβει προτάσεις που άκουσε, και να συγκρατήσει στην 
μνήμη του στοιχεία που άκουσε. Είναι σε θέση να αυτοεξυπηρετείται και έχει 
αναπτυγμένες τις δεξιότητες αντίληψης. Όσο αφορά τη συναισθηματική του οργάνωση δεν 
παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα. Δεν εκδηλώνει ακραίες κοινωνικές συμπεριφορές 
και είναι ιδιαίτερα συνεργάσιμος. Πρέπει να επισημανθεί όμως ότι ο Δημήτρης δεν είχε 
δυσκολίες συγκέντρωσης και ο προφορικός του λόγος ήταν ιδιαίτερα καλός. 
 
2.4. 3η φάση: Σχέδιο δόμησης διδακτικού προγράμματος στην υποστήριξη των 
μαθησιακών δυσκολιών στα γλωσσικά μαθήματα 
Η 3η φάση αφορά στη διαμόρφωση ενός δομημένου διδακτικού προγράμματος, ορίζεται ο  
διδακτικός μου στόχος με βάση τις πληροφορίες που συνέλεξα από την 1η και τη 2η φάση 
ως εξής: Να εκφράζεται με σαφήνεια και ακρίβεια γραπτά σε κείμενο 30-50 λέξεων. 
Παράλληλα, προσπάθησα να αναλύσω το διδακτικό μου στόχο σε μικρά βήματα 
(taskanalysis) (Χρηστάκης, 2011: 139) με γνώμονα τον ρυθμό μάθησης και τα 
χαρακτηριστικά του μαθητή της μελέτης περίπτωσης. Διαμόρφωσα λοιπόν 5 βήματα/ 
δραστηριότητες, στο 1ο βήμα πραγματοποιήθηκε η διαφοροποιημένη χρήση νοητικών 
χαρτών, το 2ο βήμα αξιοποίησε το λεξικό για την ενίσχυση της ανακαλυπτικής μάθησης του 
μαθητή καθώς και το κινητό τηλέφωνο ως διαφοροποιημένο χώρο γραφής. Το 3ο βήμα 
αξιοποίησε το παπουτσόκουτο ως γνωστική μηχανή για τη διάκριση των μερών του 
κειμένου και τη σωστή τοποθέτηση των διαρθρωτικών λέξεων. Τα επόμενα βήματα ήταν 
άμεσα συνδεδεμένα μεταξύ τους και ακολουθούσαν τη διαδικασία παραγωγής γραπτού 
λόγου (σχεδιασμός-καταγραφή-επιμέλεια). Το 4ο βήμα επικεντρωνόταν στην καταγραφή 
και αποτελείτο από δύο δραστηριότητες και το 5ο βήμα αφορούσε την επιμέλεια γραπτών 
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κειμένων. Τέλος, όρισα τα υλικά/μέσα διδασκαλίας, τα είδη των αμοιβών καθώς και τις 
τεχνικές αξιολόγησης και καταγραφής προόδου του μαθητή της μελέτης περίπτωσης. 
 
2.5. 4η φάση: Υλοποίηση διδακτικού προγράμματος στην υποστήριξη των μαθησιακών 
δυσκολιών στο μάθημα της γλώσσας Δ δημοτικού 
Η 4η φάση αφορά στην υλοποίηση του διδακτικού προγράμματος. Εφαρμόζονται οι 
διδακτικές παρεμβάσεις που έχουν σχεδιαστεί και πραγματοποιείται η αυτοαξιολόγηση 
μαθητή και εκπαιδευτικού. Στη συγκεκριμένη φάση θα εφαρμοστούν 5 διδακτικές 
παρεμβάσεις που ανταποκρίνονται στα 5 βήματα που ορίστηκαν στην 3η φάση. Οι 
δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν ακολουθούν την άμεση διδασκαλία και υπόκεινται στα 
3 βήματα παραγωγής γραπτού λόγου (σχεδιασμός-καταγραφή-επιμέλεια). Πρέπει να 
επισημανθεί ότι διαμορφώθηκαν δραστηριότητες πολυαισθητηριακές που αξιοποιούσαν 
περισσότερες από μίας αισθήσεις(οπτικοποιημένο-απτικό υλικό). Επίσης, πρέπει να 
υπογραμμιστεί ότι όλες οι δραστηριότητες ενίσχυαν την αυτενέργεια και αυτονομία του, 
αφού του έδιναν τη δυνατότητα να ενεργήσει με βάση τις ιδέες του και τις προσωπικές του 
θέσεις (π.χ. συνέχιση ημιτελούς ιστορίας).Τέλος, οι διδακτικές παρεμβάσεις ήταν 
δομημένες και άμεσα συνδεδεμένες μεταξύ τους,έτσι ο μαθητής ήρθε σε επαφή με μία 
ολιστική προσέγγιση της παραγωγής γραπτού λόγου. 
 
3. Συμπεράσματα 
3.1. 5η φάση: Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του διδακτικού προγράμματος για 
την υποστήριξη των μαθησιακών δυσκολιών στο μάθημα της Γλώσσας Δ δημοτικού 
Η 5η φάση αφορά στη διαδικασία αξιολόγησης των διδακτικών παρεμβάσεων γεγονός που 
θα βοηθήσει στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του διδακτικού προγράμματος. 
Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει την ακριβή και λεπτομερή εκτίμηση και καταγραφή της 
προόδου του μαθητή από την έναρξη μέχρι την ολοκλήρωση της παρέμβασης. Στη δική μας 
περίπτωση θα χρησιμοποιηθούν το έντυπο καθημερινής καταγραφής (βιβλιοτετράδιο) και 
το έντυπο συνεργασίας με το γονέα (βιβλιοτετράδιο). Με την καθημερινή αξιολόγηση και 
καταγραφή ελέγχεται η πρόοδός του, καθώς επισημαίνονται η επάρκεια ολοκλήρωσης, ο 
βαθμός αυτονομίας και τα συναισθήματά του. Επίσης, μέσα από αυτό το έντυπο 
συγκεντρώνονται σημαντικές πληροφορίες για την επανατροφοδότηση του προγράμματος 
και για ενδεχόμενες τροποποιήσεις. Τέλος, το έντυπο συνεργασίας με το γονέα έχει 
συμπληρωματικό χαρακτήρα, αφού μας προσφέρει πληροφορίες για την εκτίμηση ενός 
τρίτου προσώπου που δεν συμμετέχει άμεσα στην εκπαιδευτική διαδικασία (βλ. 
Παράρτημα). 
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http://www.e-yliko.gr/
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Παράρτημα 
1Η ΦΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ 
Στοιχεία παιδιού: Δημήτρης-10 χρόνων 
Α/α ημερ/νια Παιδί Εκπαιδευτικός Σχόλια 
1. 23/10/2012 «Γεια,ποια κυρία είσαι 

εσύ, αυτή που κάνει και 
στο Θέμη; Θα κάνουμε 
και μαζί μάθημα;» 

Γεια σου Δημήτρη είμαι 
η κα Μάρθα και θα 
κάνουμε μάθημα μαζί 
κάθε Τρίτη. Ναι κάνω 
και στο Θέμη 
μάθημα,μου έχει 
μιλήσει για σένα. 

Για πρώτη 
συνάντηση,ήταν 
ιδιαίτερα θετικός. Το 
γεγονός ότι γνώριζα 
τον αδερφό του μου 
έδωσε τη δυνατότητα 
να έρθω πιο κοντά του 
γρηγορότερα. 

2. 30/10/2012 «Γεια,σήμερα κάναμε 
κάτι δύσκολα στο 
σχολείο,δεν τα 
πολυκατάλαβα θα τα 
κάνουμε μαζί; Θα μου 
δώσεις ασκήσεις και για 
το σπίτι,όπως δίνετε και 
στο Θέμη;» 

Λοιπόν, πάμε να δούμε 
τι κάνατε σήμερα και τι 
σε δυσκόλεψε, θα 
γράφω στον πίνακα και 
θα τα λύνουμε μαζί. Αν 
τα πας καλά,στο τέλος 
θα σου δώσω τσίχλα. 
Όχι,δεν θα σου δώσω 
ακόμη ασκήσεις για το 
σπίτι. 

Ήρθε και ζήτησε 
αμέσως τη βοήθεια 
μου, ήταν σε θέση να 
κατάλαβει ότι αυτό 
που διδάχτηκε στο 
σχολείο δεν το χε 
κατακτήσει γνωστικά. 
Η παρουσίαση 
ενισχυτή,τον 
ενθουσίασε και τον 
έκανε να ασχοληθεί με 
ακόμη μεγαλύτεη 
διάθεση με τις 
ασκήσεις. 

3. 6/11/2012 «Γεια, τι κάνεις εδώ; Το 
απόγευμα δεν έχουμε 
μάθημα; Γιατί ήρθες στο 
σχολείο ;» 

Δημήτρη, έχουμε 
κανονικά μάθημα το 
απόγευμα,απλά ήρθα 
στο σχολείο μαζί με τις 
άλλες κυρίες από το 
Κέντρο. 

Με βομβάρδισε με 
ερωτήσεις.Τον 
παραξένεψε η 
παρουσία μου στο 
σχολείο του.Δεν 
αντέδρασε αρνητικά, 
αντίθετα με σύστηνε 
στους συμμαθητές του 
και με προσκάλεσε στη 
τάξη του. 

4. 13/11/2012 «Ήρθα, έβγαλα το δόντι 
μου το πρωί,αλλά ήθελα 
να έρθω.Τι θα κερδίσω 
αν σήμερα τα κάνω όλα 
καλά ;» 

Περαστικά,αν δεν 
αισθανθείς καλά θα 
μου πεις να 
σταματήσουμε 
εντάξει.Λοιπόν, σήμερα 
σκέφτηκα μετά το 
τέλος αυτών που 
έχουμε να κάνουμε,να 
παίξουμε ένα παιχνίδι 
με τα άλλα παιδιά. 

Ήρθε στο Κέντρο 
παρόλο που ήταν στο 
γιατρό όλο το πρωί 
όπως με ενημέρωσε η 
μαμά του. Στο μάθημα 
συμμετείχε θετικά αν 
και τον δυσκόλευε, 
επειδή ήταν να γράψει 
προτάσεις. Συνέχεια 
με ρωτούσε τι παιχνίδι 
θα παίξουμε με τα 
άλλα παιδιά. 
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Η δημιουργική γραφή με τη συμβολή των ΤΠΕ: Μελέτη Περίπτωσης 
στην Α΄ Δημοτικού 

 
Αναστασία Θεμελή 

Ιδιωτικό Δημοτικό «ΔΕΛΑΣΑΛ», ΠΕ70 
natashathem@gmail.com 

 
Ειρήνη Καρπουζάκη  

Ιδιωτικό Δημοτικό «ΔΕΛΑΣΑΛ», ΠΕ70 
eirini-nk@hotmail.com 

 
Δέσποινα Παπαευθυμίου 

Ιδιωτικό Δημοτικό «ΔΕΛΑΣΑΛ», ΠΕ70 
deppie_pap@hotmail.com 

 
Γεώργιος Στεφανίδης 

Ιδιωτικό Δημοτικό «ΔΕΛΑΣΑΛ», ΠΕ70 
g_stefanidis@hotmail.com 

 
 

Περίληψη 
Στο πλαίσιο του μαθήματος της Ευέλικτης Ζώνης, κατά το σχολικό έτος 2013-2014, σχεδιάστηκε και 
υλοποιήθηκε ένα πρόγραμμα δημιουργικής γραφής με τη συνδρομή σύγχρονων ψηφιακών μέσων. Οι 
μαθητές της Α΄ τάξης του Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου «ΔΕΛΑΣΑΛ» με την καθοδήγηση των δασκάλων τους 
εργάστηκαν ομαδικά και δημιούργησαν το δικό τους αλφαβητάρι με τίτλο «Ένα τρελό αλφαβητοχώρι». Κατά 
την εκπόνηση του έργου, οι μαθητές σκέφτηκαν, κατέγραψαν, συνέθεσαν και εικονογράφησαν 24 ιστορίες 
γραμμάτων. Η αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων έγινε τόσο κατά τη διάρκεια όσο και στο τελικό αποτέλεσμα 
της προσπάθειας που ήταν ένα ηλεκτρονικό βιβλίο. Σκοπός του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη και 
καλλιέργεια της δημιουργικής γραφής, του πηγαίου λογοτεχνικού λόγου και της καλλιτεχνικής έκφρασης και 
ευχαρίστησης των μαθητών. Η υλοποίησή του πραγματοποιήθηκε σε τέσσερις φάσεις. Η πρώτη φάση 
αφορούσε το έναυσμα του ενδιαφέροντος των μαθητών και τη στοχοθεσία του προγράμματος. Η δεύτερη 
φάση ήταν η δημιουργία των ιστοριών από τους μαθητές συνεργατικά σε υποομάδες μέσα στην τάξη. Αρχικά, 
για κάθε γραμματάκι οι μαθητές ανακαλούσαν λέξεις που να αρχίζουν από αυτό. Στη συνέχεια, με την 
υποστήριξη του εκπαιδευτικού και χρησιμοποιώντας τη φαντασία τους συνέθεταν τις λέξεις σε προτάσεις που 
διαμόρφωναν την πλοκή της εκάστοτε ιστορίας. Στην τρίτη φάση οι μαθητές κλήθηκαν να εικονογραφήσουν 
τις ιστορίες τους και μέσα από ένα παιχνίδι σύνθεσης να αντιστοιχίσουν ανακατεμένες ιστορίες με τις 
ζωγραφιές που τους ταιριάζουν. Τέλος, η τελευταία φάση σχετιζόταν με τη σύνθεση των ψηφιακών 
απεικονίσεων της δουλειάς των μαθητών και την τελική παρουσίαση του βιβλίου. Το πρόγραμμα 
ολοκληρώθηκε σε 15 διδακτικές ώρες. Η επιπρόσθετη αξία του προγράμματος ήταν πολλαπλή, τόσο για τους 
εκπαιδευομένους, όσο και για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να 
ανακαλύψουν την κλίση των μαθητών σχετικά με τη γραπτή έκφραση και να έχουν μια εικόνα του δυναμικού 
της τάξης. Οι μαθητές εξοικειώθηκαν με την παραγωγή του γραπτού λόγου. Ενίσχυσαν την ικανότητα 
γλωσσικής δημιουργικότητας, απέκτησαν πληρέστερη επίγνωση της γλώσσας που ομιλούν και αντιλήφθηκαν 
καλύτερα τη δομή του προφορικού λόγου και την αμφίδρομη αντιστοιχία με τον γραπτό λόγο. Επιπλέον, η 
διαδικασία ανάκλησης πλήθους λέξεων από το εκάστοτε γράμμα- στόχο συνέβαλε στην φωνολογική 
καλλιέργεια των μαθητών και βοήθησε παράλληλα τους εκπαιδευτικούς να εντοπίσουν τυχόν δυσκολίες 
φωνολογικής επίγνωσης.  Συγχρόνως, αναπτύχθηκαν οι δεξιότητες ομαδικής εργασίας και διαλόγου με τους 
συνομηλίκους. Τέλος, οι μαθητές καλλιέργησαν τη δημιουργική και κριτική τους σκέψη μέσα από μια 
ευχάριστη και διασκεδαστική διαδικασία. 
 
Λέξεις - κλειδιά: ψηφιακά μέσα, δημιουργική γραφή, γλώσσα 
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Εισαγωγή 
Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στο σύγχρονο σχολείοδεν διατηρεί απλώς τον τεχνοκεντρικό της 
χαρακτήρα, αλλά τείνει να διαχέεται σε όλα τα µαθησιακά αντικείµενα 
συνδιαμορφώνοντας ένα ολιστικό μοντέλο διδασκαλίας. (Ράπτης, 2007) Με τον µαθητή 
πλέον και τις ανάγκες του ως κοινωνικό ον στο επίκεντρο της διδασκαλίας 
(ανθρωποκεντρική προσέγγιση) και µε εργαλείο τη γλώσσα και την ομαδοσυνεργατική 
δραστηριότητα (κοινωνικοπολιτισµικές θεωρίες του Vygotsky) παρουσιάζεται το παρόν 
διδακτικό σενάριο. Η πρόταση αυτή επιχειρεί να χρησιµοποιήσει δηµιουργικά τις ΤΠΕ στην 
καλλιέργεια της δημιουργικής γραφήςεφαρμόζοντας τη µμέθοδο της οµαδοσυνεργατικής 
διδασκαλίας. Ο διαδραστικός πίνακας αποτελεί ένα εργαλείο που υπηρετεί µία σύγχρονη 
µορφή διδασκαλίας σε συνδυασμό µε την παραγωγή ηλεκτρονικών βιβλίων. Η χρήση 
τέτοιων εργαλείων φαίνεται να έχει θετικές επιπτώσεις στην συνολική απόδοση των 
μαθητών (Trucano, 2005), ενθαρρύνοντας ακόμα και τους μαθητές με χαμηλή 
αυτοεκτίμηση να μοιραστούν τις απόψεις και τις ιδέες τους με τους συμμαθητές τους 
(Underwood et al., 2009). 

Η προστιθέμενη αξία της παραγωγής δημιουργικής γραφής σε συνδυασμό με τις ΤΠΕ 
στησχολική τάξη, θα μπορούσε να αποτυπωθεί ως εξής:  
1. Η δημιουργική γραφή, όπως και οι ΤΠΕ, λειτουργούν ως δόλωμα για τους μαθητές και τη 
διδασκαλία. Οι μαθητές εργάζονται με περισσότερο κέφι, το κλίμα της τάξης αλλάζει, 
αναλαμβάνουν συγγραφικές πρωτοβουλίες, ενδιαφέρονται με πιο ουσιαστικό τρόπο για 
την πρόσληψη των κειμένων τους. Οι μαθητές ανακαλύπτουν στην πράξη πως ένα κείμενο 
δε γράφεται άπαξ και εγκαταλείπεται. Οι επάλληλες γραφές αποκτούν νόημα, οι 
διορθώσεις το ίδιο.  
2. Η διδασκαλία της δημιουργικής γραφής, όπως και η αξιοποίηση των ΤΠΕ για την 
παραγωγή λόγου, ανακατανέμουν τις παγιωμένες ισορροπίες σε μια σχολική τάξη και 
αφήνει ν’ ακουστούν όλες οι φωνές. Οι μαθητές με τις υψηλότερες σχολικές επιδόσεις δεν 
γράφουν, αυτονοήτως, τα καλύτερα κείμενα. Μαθητές που λειτουργούσαν πιο 
περιθωριακά στο μάθημα αποκτούν φωνή και ακροατήριο. Σ’ αυτήν την ιδιότυπη 
δημοκρατία των κειμένων το εμπνευσμένο κείμενο δέχεται την ενθουσιώδη υποδοχή όλων. 
Κι ας είναι γραμμένο (εδώ ειπωμένο) από τον μαθητή του τελευταίου θρανίου, που έως 
τότε δεν άνοιγε το στόμα του (Νικολαΐδου, 2013).  
3. Η δημιουργική γραφή σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των ΤΠΕ για την παραγωγή 
λόγου, εισάγουν μια καινοτόμα αντίληψη για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας, αλλά και τη 
διδασκαλία γενικότερα. Οι μαθητές επεξεργάζονται και αξιοποιούν τις εμπειρίες και τις 
γνώσεις τους, για να αποτυπώσουν τον κόσμο που τους περιβάλλει. (Ροντάρι, 2003) 

Με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη λογοτεχνία και τη διδασκαλία της, η γραφή καθίσταται 
μια δυναμική πολυτροπική διαδικασία. Οι μαθητευόμενοι στη δημιουργική γραφή 
δοκιμάζονται ως σχεδιαστές και όχι απλά ως κριτικοί αναγνώστες και παραγωγοί 
λογοτεχνικού λόγου. Οι ασκήσεις δημιουργικής γραφής επανασχεδιάζονται με βάση τις 
νέες αναγνωστικές συνήθειες, που επιβάλλουν τα ψηφιακά μέσα ανάγνωσης και τα 
χαρακτηριστικά μιας γενιάς που μεγαλώνει με αυτά. Η συστηματική ενασχόληση με τις πιο 
μικρές φόρμες στην εποχή μας συνδέεται με την οθονική ανάγνωση και σχετίζεται με μια 
στροφή από τα πολυσέλιδα γραμμικά λογοτεχνικά κείμενα σε πιο αιρετικές λογοτεχνικές 
συνθέσεις, οι οποίες συναιρούν περισσότερες τέχνες: με τον τρόπο αυτό, περνούμε από τα 
πολύτομα μυθιστορήματα στα κείμενα μπονσάι, από την έντυπη στη διαδικτυακή 
λογοτεχνία (Νικολαΐδου, 2014).  
 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Προγράμματα Σπουδών - Σχολικά εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον» 
 

637 
 

Περιγραφή διδακτικού σεναρίου 
Το εκπαιδευτικό σενάριο αποτελείται από τέσσερις διακριτές φάσεις. Η πρώτη φάση 
αφορά στο έναυσμα του ενδιαφέροντος των μαθητών και τη στοχοθεσία του 
προγράμματος. Η δεύτερη φάση είναι η δημιουργία των ιστοριών από τους μαθητές 
συνεργατικά σε υποομάδες μέσα στην τάξη. Στην τρίτη φάση οι μαθητές καλούνται να 
εικογραφήσουν τις ιστορίες τους και τέλος, η τελευταία φάση σχετίζεται με την τελική 
παρουσίαση του βιβλίου. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε σε 15 διδακτικές ώρες. Στη 
συνέχεια παρατίθενται αναλυτικά οι φάσεις ανάπτυξης του σεναρίου. 
 
Φάση 1η : Εισαγωγή – Αφόρμηση  
1η Δραστηριότητα 
Ο εκπαιδευτικός προβάλλει στους μαθητές ένα βίντεο - απόσπασμα από ένα κλασσικό 
παραμύθι. Μόλις τελειώσει ρωτά τους μαθητές αν γνωρίζουν το παραμύθι και τους 
προτρέπει να πουν άλλα που γνωρίζουν. Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές 
να επέμβουν δημιουργικά στο παραμύθι με αλλαγές που οι ίδιοι θα φανταστούν, οι οποίες 
θα σχετίζονται με το τέλος του, με τον χαρακτήρα τον ηρώων, την τροπή ή την πλοκή της 
ιστορίας, τον συνδυασμό στοιχείων από άλλα κλασικά παραμύθια. Η διαδικασία αυτή 
κεντρίζει το ενδιαφέρον των παιδιών, τα οποία στη συνέχεια, καθοδηγούμενα από τον 
εκπαιδευτικό θέλουν τα ίδια να δημιουργήσουν και να καταγράψουν δικές τους μικρές 
φανταστικές ιστορίες.  
 
2η Δραστηριότητα 
Ο εκπαιδευτικός αναλύει στους μαθητές τι είναι τα παραμύθια, προσπαθώντας να τους 
εξηγήσει ότι περιλαμβάνουν μικρά κείμενα τα οποία θα προσπαθήσουν οι ίδιοι να τα 
δημιουργήσουν. Στη συνέχεια οι μαθητές γράφουν σε ένα πρόχειρο χαρτί την αλφαβήτα. 
 
Φάση 2η: Δημιουργία Ιστοριών 
1η Δραστηριότητα 
Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 3-4 ατόμων. Ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να υπάρχει 
ανομοιογένεια στις ομάδες ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία. Δίνονται σε κάθε 
ομάδα από 4-5 γραμματάκια. Για κάθε γραμματάκι οι μαθητές δημιουργούν λέξεις που να 
αρχίζουν από αυτό. Ο εκπαιδευτικός λειτουργεί επικουρικά, βοηθώντας τους μαθητές να 
καταγράψουν τις ιδέες τους, ενώ παράλληλα τους προσανατολίζει στην ορθή επιλογή των 
λέξεων που αρχίζουν με το φώνημα – στόχο. Στην περίπτωση που το διαθεματικό πρότζεκτ 
πραγματοποιηθεί στην αρχή της σχολικής χρονιάς, τότε η συγκεκριμένη δραστηριότητα 
πραγματοποιείται από τον εκπαιδευτικό στον πίνακα ανά γράμμα με τη συμμετοχή όλης 
της τάξης. 

 
2η Δραστηριότητα 
Ο εκπαιδευτικός ξεκινά την ιστορία του πρώτου γράμματος με μια πρόταση την οποία 
καταγράφει στον διαδραστικό πίνακα. Κάθε πρόταση θα πρέπει να έχει τουλάχιστον μία 
λέξη με το γράμμα - στόχο από τον πίνακα λέξεων που έχουν δημιουργήσει οι υποομάδες 
μαθητών. Η ιστορία συμπληρώνεται στη συνέχεια από ξεχωριστή ομάδα, μέχρι στο τέλος 
να ολοκληρωθεί. Ο εκπαιδευτικός προτρέπει τους μαθητές να εκφραστούν ελεύθερα και να 
σκεφτούν φανταστικούς συνδυασμούς των λέξεων που βρήκαν, ώστε το αποτέλεσμα να 
είναι δημιουργικό, πρωτότυπο και ευχάριστο. Κατόπιν συνεχίζουμε με το επόμενο γράμμα, 
την επόμενη ιστορία. 
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Σχήμα 1: Ιστορία με το γράμμα «Δ» 

 
Φάση 3η: Εικονογράφηση – Παιχνίδι σύνθεσης 
1η Δραστηριότητα 
Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες των 2 αναλαμβάνουν να δημιουργήσουν ζωγραφιές 
ανάλογες με την πλοκή της κάθε ιστορίας. Ο εκπαιδευτικός κάνει μια σύντομη ανάγνωση 
της εκάστοτε ιστορίας και με τη βοήθεια των μαθητών τη χωρίζει σε 4 -το πολύ- σκηνές. 
Έπειτα γίνεται συζήτηση για τις στιγμές τις κάθε σκηνής που θεωρούνται πιο 
αντιπροσωπευτικές ώστε να εικονογραφηθούν. Αντίστοιχα, για κάθε ιστορία προκύπτουν 4 
ζωγραφιές.  

 
2η Δραστηριότητα 
Ο εκπαιδευτικός δίνει σε κάθε ομάδα από 3-4 ιστορίες και τις αντίστοιχες ζωγραφιές 
ανακατεμένες. Οι μαθητές με ένα παιγνιώδη τρόπο προσπαθούν να ανακαλύψουν ποιες 
ζωγραφιές ταιριάζουν με τις ιστορίες. 

 
 

 
Σχήμα 2: Ζωγραφιά για το γράμμα «Ψ» 

  
 

Φάση 4η: Παρουσίαση – Δημιουργία 
1η Δραστηριότητα 
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Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί ηλεκτρονικές απεικονίσεις των ζωγραφιών των μαθητών. Στη 
συνέχεια οι μαθητές με την ομάδα τους παρουσιάζουν την κάθε ιστορία έχοντας σαν 
βοήθεια τις ζωγραφιές οι οποίες προβάλλονται στο διαδραστικό πίνακα. 

 
2η Δραστηριότητα 
Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί ηλεκτρονικές απεικονίσεις των ζωγραφιών και τις συνθέτει 
μαζί με τις ιστορίες δημιουργώντας ένα αρχείο το οποίο περιέχει το σύνολο των ιστορίες 
κατασκευάζοντας έτσι ένα ηλεκτρονικό βιβλίο στο οποίο με τη βοήθεια των μαθητών δίνει 
έναν τίτλο. 

 
Σχήμα 3: Ηλεκτρονικό βιβλίο με τίτλο: «Ένα τρελό Αλφαβητοχώρι» 

 
Συμπεράσματα 
Η δημιουργία του ηλεκτρονικού βιβλίου αποτέλεσε μια διαδικασία με πολλαπλά οφέλη 
τόσο για τους μαθητές όσο και για τους δασκάλους. 

Πρωτίστως οι μαθητές, μέσα από τις ιστορίες που έπλασαν, εξοικειώθηκαν με την 
παραγωγή του γραπτού λόγου. Ενίσχυσαν την ικανότητα γλωσσικής δημιουργικότητας, 
απέκτησαν πληρέστερη επίγνωση της γλώσσας που ομιλούν, και αντιλήφθηκαν καλύτερα 
τη δομή του προφορικού λόγου και την αμφίδρομη αντιστοιχία με τον γραπτό λόγο. Πιο 
συγκεκριμένα, έμαθαν πως, προκειμένου να έχουμε μια ολοκληρωμένη γραπτή ιστορία, 
πρέπει να υπάρχει αρχή, μέση και τέλος και όλες οι προτάσεις να ενώνονται μεταξύ τους με 
τη χρήση των κατάλληλων συνδετικών λέξεων.  

Επιπλέον, δεδομένου της σημασίας της φωνολογικής καλλιέργειας για την κατάκτηση 
των δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής, φάνηκε ωφέλιμο προς αυτή την κατεύθυνση το 
γεγονός ότι οι μαθητές μπήκαν σε διαδικασία να σκεφτούν λέξεις που αρχίζουν από όλα τα 
γράμματα της αλφαβήτου.Η εν λόγω διαδικασία βοήθησε πολύ τα παιδιά να εξασκηθούν 
στην ακουστική διάκριση κάθε φορά του φωνήματος – στόχου σε αρχική θέση μέσα στη 
λέξη, αλλά κι εμάς, τους δασκάλους, να ανακαλύψουμε τυχόν δυσκολίες φωνολογικής 
επίγνωσης των παιδιών.  

Μια από τις πιο σημαντικές συνέπειες της δημιουργίας του ηλεκτρονικού βιβλίου ήταν η 
ανάπτυξη δεξιοτήτων δημιουργικής και κριτικής σκέψης των μαθητών. Αρχικά τα παιδιά 
μπήκαν στη διαδικασία να σκεφτούν δημιουργικά, προκειμένου να φτιάξουν ιστορίες από 
το κάθε γράμμα και «γέννησαν» πολλές ιδέες. Επίσης η κριτική ικανότητά τους 
καλλιεργήθηκε σε μεγάλο βαθμό, καθώς έπρεπε να σκεφτούν ποιες από τις ιδέες που 
εξέφραζαν οι συμμαθητές τους, ήταν αυτές που θα συντελούσαν στη συνοχή και την 
εξέλιξη της ιστορίας που έπλαθαν. Η εν λόγω διαδικασία είναι αδιαμφισβήτητο πως 
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ενεργοποίησε τη φαντασία των μαθητών στον μέγιστο βαθμό, καθώς γνωρίζοντας πως δεν 
υπάρχει σωστό και λάθος, οι μικροί συγγραφείς εξέφρασαν ελεύθερα κάθε απίθανη σκέψη 
κι εικόνα πλασμένη στον δικό τους φανταστικό παιδικό κόσμο.  

Άλλη μια επιμέρους διαδικασία που βοήθησε τους μαθητές σε πολλά επίπεδα ήταν η 
εικονογράφηση του φτιαγμένου από τους ίδιους βιβλίου. Τα παιδιά μπήκαν στη διαδικασία 
να επιλέξουν τις κατάλληλες εικόνες και τα κατάλληλα χρώματα που θα αποτύπωναν 
καλύτερα την ιστορία τους, αφήνοντας τις καλλιτεχνικές τους ανησυχίες να εκφραστούν 
ελεύθερα. Το γεγονός δε ότι προκειμένου να δημιουργηθεί και να εικονογραφηθεί το 
βιβλίο εργάστηκαν σε ομάδες, τα βοήθησε πολύ στο να μάθουν να λειτουργούν στα 
πλαίσια μιας ομάδας και να συνεργάζονται αρμονικά με τους συμμαθητές τους. Αυτό 
μετέπειτα λειτούργησε θετικά και στην εφαρμογή της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας από 
εμάς, τους δασκάλους. Σε ευρύτερο πλαίσιο θα μπορούσε να ειπωθεί πως οι μαθητές 
βοηθήθηκαν σημαντικά και στο κομμάτι της κοινωνικοποίησης, αφού ήρθαν κοντά με 
όλους τους συμμαθητές τους.  

Επιπλέον τα παιδιά κατάφεραν μέσα από τη δημιουργία του ηλεκτρονικού βιβλίου να 
εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες. Δραστηριότητες, όπως η συμπλήρωση κενών με 
λέξεις σε κάθε ιστορία που δημιουργούσαν, τα έμαθε να χρησιμοποιούν με μεγάλη 
ευχέρεια τον διαδραστικό πίνακα. Παράλληλα, η θέαση της ηλεκτρονικής απεικόνισης των 
συνθέσεών τους, τους προκάλεσε ευχαρίστηση και ενθουσιασμό για το αποτέλεσμα. 

Συμπερασματικά μέσα από τη διαδικασία δημιουργίας του ηλεκτρονικού βιβλίου , οι 
μαθητές μας εξέφρασαν ελεύθερα ιδέες, είδαν μεμονωμένες λέξεις να γίνονται 
ολοκληρωμένες προτάσεις και στην τελική τους μορφή ολοκληρωμένες ιστορίες, άφησαν 
ελεύθερη τη φαντασία τους, απέδωσαν με εικόνες κάθε ιστορία και συνεργάστηκαν με τους 
συμμαθητές τους. Σε γενικές γραμμές κατάφεραν να ανάξουν την παραγωγή γραπτού 
λόγου σε μια ευχάριστη και διασκεδαστική διαδικασία.  
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Η δύναμη της ομάδας 
 

Αγγελική Θεοδωροπούλου 
Δασκάλα, 10ο Δημ. Σχ. Χαλανδρίου 

aggelinatheo@yahoo.gr 
 

 
Περίληψη 

Η εισήγηση είναι βιωματική και παρουσιάζει τον τρόπο που οι μαθητές μέσα από τα εικαστικά, τη μουσική, τη 
ζωγραφική, την κίνηση και τη ζωγραφική, μαθαίνουν να μοιράζονται, να συνεργάζονται και να δημιουργούν. 
Τα παιδιά αφού γνωριστούν μέσα από διάφορα παιχνίδια επικοινωνίας, χωρίζονται σε δυάδες, μετά σε 
τετράδες και σχηματίζουν ομάδες. Τους δίνεται ένα θέμα και ο συντονιστής δηλαδή ο δάσκαλος τους βοηθά 
να επικοινωνήσουν, να συνεργαστούν και να αναδείξουν τα ταλέντα τους. Ακούγονται όλες οι απόψεις και 
μέσα από τη συλλογικότητα τα παιδιά αντιλαμβάνονται τη δύναμη της ομάδας. Οι ομάδες εκφράζονται μέσα 
από τη μουσική, τη ζωγραφική, το θεατρικό παιχνίδι, τα εικαστικά και το χορό και αφού ολοκληρώσουν την 
εργασία τους την παρουσιάζουν στις υπόλοιπες ομάδες. Στη συνέχεια καλούνται να δημιουργήσουν μια κοινή 
ιστορία μια κοινή ιστορία. Τέλος κλείνουν με την αξιολόγηση του προγράμματος και την κατάθεση των 
συναισθημάτων κατά την διάρκεια αυτού του ταξιδιού. 
 
Λέξεις – Κλειδιά: συλλογικότητα, επικοινωνία, συνεργασία, αυτοεκτίμηση, ανάθεση ρόλων, συνεξέλιξη. 
 
1.Εισαγωγή 
Αφετηρία της παρούσας εισήγησης είναι μια από τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες όλων 
μας. Το να ανήκουμε σε μια ομάδα και να είμαστε αποδεκτοί από αυτήν.Όλοι γεννιόμαστε 
σε μια ομάδα και σε ολόκληρη τη ζωή μας επηρεαζόμαστε με πολλούς τρόπους από τις 
ομαδικές εμπειρίες που έχουμε. Μεγάλο μέρος των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και της 
μάθησης πραγματοποιούνται μέσα σε ομάδες, ιδιαίτερα κατά την παιδική ηλικία. 

Πρωταρχικός στόχος του σύγχρονου σχολείου είναι η συμβολή του στην ολοκλήρωση της 
προσωπικότητας του μαθητή και στην επιτυχή κοινωνική του ένταξη, αφενός μέσα από τη 
συγκρότηση και αποδοχή κοινών αξιών, αφετέρου με την ολόπλευρη και ισόρροπη 
ανάπτυξη των συναισθηματικών και γνωστικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Για να 
επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, χρειάζεται να διαμορφωθεί ένα κατάλληλο και αποτελεσματικό 
σχολικό - παιδαγωγικό πλαίσιο. 

Η σύγχρονη παιδαγωγική βασίζεται στην επικοινωνία και στην αλληλεπίδραση ανάμεσα 
στον εκπαιδευτικό και τον μαθητή, μέσα στην ομάδα - τάξη του σχολείου. Η μαθησιακή 
διαδικασία μπορεί να συνδεθεί, τόσο με τη βιωματική μάθηση, όσο και με τη δυναμική της 
ομάδας. Η ενεργός εμπλοκή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία αφορά ερωτήσεις, 
επεξηγήσεις, σχολιασμό, επικοινωνία, ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών, 
αντιπαραθέσεις, ώστε στο τέλος να καταλήγουν σε τεκμηριωμένες απόψεις, λύσεις και 
προτάσεις. 

Σύμφωνα με την Cohen (1994: 3) μπορούμε να ορίσουμε ως συνεργατική διδασκαλία, 
«την εργασία κατά την οποία οι μαθητές δουλεύουν μαζί σε μια μικρή ομάδα όπου ο 
καθένας μπορεί να συμμετέχει σε μια συλλογική εργασία η οποία θα έχει καθοριστεί με 
σαφήνεια.Ακόμα, αναμένεται οι μαθητές να διεκπεραιώσουν την εργασία τους χωρίς την 
άμεση και κατευθυνόμενη επίβλεψη του δασκάλου».  

Οι όροι «ομαδοσυνεργατική», «ομαδοκεντρική», «συνεργατική», «ομαδική» διδασκαλία 
και μάθηση ή ακόμα «εργασία σε ομάδες», (Meyer, 1987; Κανάκης, 1987; Τριλιανός, 1988; 
Ματσαγγούρας, 1987, 1988, 2000; Δερβίσης, 1998; Σταυρίδου, 2000) θεωρούνται 
ουσιαστικά συνώνυμοι στην παιδαγωγική ορολογία και χρησιμοποιούνται για να 
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περιγράψουν τη μέθοδο διδασκαλίας κατά την οποία οι μαθητές μιας τάξης οργανώνονται 
σκόπιμα σε ομάδες σχολικής εργασίας για να πραγματοποιήσουν συγκεκριμένους 
παιδαγωγικούς και διδακτικούς σκοπούς και στόχους. Έτσι, η ομαδοκεντρική διδασκαλία 
εξασφαλίζει δυνατότητες αυτενέργειας τόσο στη δράση, όσο και στη σκέψη και κάνει τους 
μαθητές να αισθάνονται υπεύθυνα και σημαντικά άτομα, ικανά να αντιμετωπίζουν τα 
προβλήματα της σχολικής ζωής. 

Από τον τρόπο οργάνωσης της τάξης εξαρτάται η ποιότητα και η ένταση των 
διαπροσωπικών σχέσεων, που με τη σειρά τους καθορίζουν και την ποιότητα των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων του σχολείου. Μέσα από την συμμετοχή τους στην ομάδα, οι 
μαθητές έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν κάποιες γνώσεις, να κατανοήσουν τις γνώσεις 
αυτές και να τις αξιοποιήσουν στη διαμόρφωση των στάσεων και των επιλογών τους. Οι 
δομημένες ομάδες μιας τάξης παρέχουν ένα έτοιμο κοινωνικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο 
τα μέλη του συζητούν και ανταλλάσσουν εμπειρίες, αποκτούν και εξασκούν δεξιότητες, 
όπως να δουλεύουν μαζί με άλλα άτομα, να μαθαίνουν να ακούνε τους άλλους, να 
αναλαμβάνουν ευθύνες μέσα από συγκεκριμένους ρόλους κ.ά. 

 
2. Πλεονεκτήματα ομάδας 
• Βελτιώνει την αντίληψη των παιδιών για τον εαυτό τους και τους άλλους. 
• Προάγει τη συνεργασία. 
• Παρέχει τη ευκαιρία τόσο στα μέλη της ομάδας όσο και στον εκπαιδευτικό να 

αναγνωρίσουν ατομικές δεξιότητες και να καλλιεργήσουν την αυτοεκτίμησή τους. 
• Βοηθάει τα παιδιά να γνωριστούν μεταξύ τους. 
• Καλλιεργεί τις λεκτικές ικανότητες και «αναδεικνύει» και τα συμμαζεμένα, τα πιο 

ντροπαλά παιδιά. 
• Διευκολύνει την αντιμετώπιση πιο ευαίσθητων  τομέων, π.χ. θάνατος και απώλεια, 

θέματα διαφορετικών πολιτισμών. 
• Βοηθάει τα παιδιά να καλλιεργήσουν τις ηγετικές του ικανότητες, την εκπροσώπηση, τη 

διαχείριση του χρόνου και την ανάληψη ευθυνών. 
• Παρέχει την ευκαιρία στα παιδιά να στηρίξουν το ένα το άλλο. 
• Ενθαρρύνει τις καινοτομίες. 
• Επιτρέπει σε όλους να συμμετέχουν. 
• Καλλιεργεί την αυτοπεποίθηση των παιδιών, καθώς οι επικοινωνιακές και κοινωνικές 

δεξιότητές τους αυξάνονται. 
• Απομακρύνει  την πίεση από το άτομο. 
• Βοηθά τα παιδιά να κάνουν επιλογές και να παίρνουν αποφάσεις. 
• Επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να παρατηρεί και να καταγράφει αλληλεπιδράσεις και τον 

τρόπο που λειτουργούν τα παιδιά. 
 
3. Μειονεκτήματα ομάδας 
• Χρειάζεται αρκετός χρόνος και προσπάθεια για την προετοιμασία της αίθουσας. 
• Προκαλεί φασαρία και μοιάζει να μην οδηγεί πουθενά. 
• Μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα «ηγεσίας» και σε διαφωνίες στα παιδιά. 
• Εκνευρίζει τα πιο έξυπνα παιδιά που δεν μπορούν να δουλεύουν με το δικό τους ρυθμό. 
• Δίνει  δικαιολογία για οικειοθελή παραίτηση από τη δραστηριότητα. 
• Μπορεί να φανεί απειλητική για νευρικά και διστακτικά παιδιά. 
• Καταλήγει σε τυποποίηση ρόλων. 
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• Επιτρέπει σε δυνατότερα παιδιά να επιβληθούν σε αδύναμα. 
• Δίνει έδαφος σε ατελείωτα πειράγματα. 
• Διακόπτεται εύκολα από παιδιά που δε θέλουν ή που είναι απρόθυμα να 

συνεργαστούν. 
 
4. Δεξιότητες των μαθητών για τη συμμετοχή τους στην ομαδική εργασία 
Για να είναι αποτελεσματική η ομαδική εργασία, είναι αναγκαίο οι μαθητές πρώτα να 
καλλιεργήσουν τέσσερα βασικά στοιχεία:  
• Θετική αλληλεξάρτηση.  
• Ατομική και συλλογική ευθύνη.  
• Αμοιβαία ενθάρρυνση και διευκόλυνση των προσπαθειών. 
• Κοινωνικές δεξιότητες.  

 
4.1 θετική αλληλεξάρτηση 
Θετική αλληλεξάρτηση είναι το αίσθημα των μελών της ομάδας ότι η προσπάθεια και η 
επιτυχία του καθενός συμβάλλει και στην επιτυχία των άλλων μελών. Η ομαδική εργασία 
κατατέμνεται σε υποθέματα και κάθε μέλος αναλαμβάνει την επεξεργασία ενός από αυτά. 
Για παράδειγμα, στο μάθημα της Γλώσσας, ένας μαθητής βρίσκει στο λεξικό τις άγνωστες 
λέξεις, άλλος τα συνώνυμα, άλλος κάνει προτάσεις με τις δύσκολες λέξεις κ.λπ. Τα μέλη της 
ομάδας συμμετέχουν σε μία εργασία διαδοχικά. Για παράδειγμα, γράφουν διαδοχικά, σε 
κοινό τετράδιο, με κοινό μολύβι, πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα της τηλεόρασης. Στο 
τέλος, όπως και παραπάνω, όλοι οφείλουν να γνωρίζουν όλα όσα έχουν γραφτεί. Κάθε 
μαθητής αναλαμβάνει ένα ρόλο στον οποίον προσδιορίζονται καθήκοντα και ενέργειες που 
απαιτούνται, προκειμένου η ομάδα να ολοκληρώσει την εργασία της. Για παράδειγμα, ο 
ρόλος ενός μαθητή είναι να ελέγχει το χρόνο που θα μιλήσει κάθε μέλος, ο ρόλος άλλου 
μαθητή είναι να ρυθμίζει το επίπεδο θορύβου, άλλος μαθητής αναλαμβάνει να παρακινεί 
όλα τα μέλη να εκφράσουν τις απόψεις τους, άλλος αναλαμβάνει το ρόλο του γραμματέα ή 
του αναγνώστη κλπ. 

  
4.2 Ατομική και συλλογική ευθύνη  
Ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα των ομάδων είναι ότι κάποιοι μαθητές προσπαθούν 
ελάχιστα ή δεν προσπαθούν, εκμεταλλευόμενοι την προσπάθεια και την προσφορά των 
άλλων μελών. Αυτοί οι μαθητές, όχι μόνο στερούνται την ευκαιρία να μάθουν ατομικά αλλά 
και στερούν από την ομάδα την ευκαιρία να επωφεληθεί και να αξιοποιήσει τις ιδέες και τη 
δράση τους. Ο κάθε μαθητής της ομάδας αναλαμβάνει να επεξεργαστεί ένα υπόθεμα από 
το θέμα που τους έχει ανατεθεί. Για παράδειγμα, αν το θέμα που έχει αναλάβει η ομάδα 
είναι οι βάτραχοι, ένας μαθητής μελετά την ανατομία, άλλος τη διατροφή, άλλος τους 
εχθρούς κλπ. Στη συνέχεια κάθε μαθητής διδάσκει στους υπόλοιπους όσα έχει μελετήσει 
και κατακτήσει. Ο κάθε μαθητής, λοιπόν, καταβάλλει ατομική προσπάθεια για να 
κατανοήσει, ώστε να διδάξει στους άλλους αυτά που κατανόησε και έτσι συμβάλλει στην 
απόδοση της ομάδας του. 

 
4.3 Αμοιβαία ενθάρρυνση και διευκόλυνση των προσπαθειών ώστε να προωθείται ο 
στόχος της ομάδας 
Κάποιες τεχνικές εξάσκησης:  
• Γίνεται συζήτηση στην τάξη για τη σημασία της αμοιβαίας ενθάρρυνσης και 

διευκόλυνσης των προσπαθειών, πριν την έναρξη μίας ομαδικής εργασίας. 
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• Ο εκπαιδευτικός παρατηρεί τις αλληλεπιδράσεις της ομάδας και μετά την ολοκλήρωση 
της εργασίας προβάλλει και επιβραβεύει τις στιγμές που η ομάδα αξιοποίησε το 
χαρακτηριστικό της αμοιβαίας ενθάρρυνσης και διευκόλυνσης των προσπαθειών (π.χ. 
όταν η Δήμητρα λέει στον Γιώργο «μπράβο, είσαι σπουδαίος», όταν ο Παντελής λέει 
στην Αθηνά «πολύ καλά προχωράς, λίγο ακόμη…»). Η διαδικασία της παρατήρησης 
μπορεί να γίνει και με τη χρήση video.  

 
4.4 Κοινωνικές δεξιότητες 
Οι κοινωνικές δεξιότητες ταξινομούνται κυρίως σε δύο γενικές κατηγορίες, τις λειτουργικές 
και τις συνεργατικές δεξιότητες 
 
4.4.1 Ορισμένες λειτουργικές δεξιότητες 
• Εκφράζει τις ιδέες, τις απόψεις του. 
• Κάνει ερωτήσεις. 
• Ακούει προσεκτικά τους άλλους όταν μιλούν. 
• Δεν επιβάλλει τις ιδέες του στην ομάδα. 
• Είναι προσηλωμένο στο θέμα και αξιοποιεί τον εργάσιμο χρόνο. 
• Ελέγχει αν οι άλλοι κατανόησαν. 
• Παρακολουθεί τη σκέψη του άλλου και τη συνεχίζει. 
• Διατυπώνει υποθέσεις.  
 
4.4.2 Συνεργατικές δεξιότητες  
• Ανταλλαγή σκέψεων και συναισθημάτων 
• Οι συνεργατικές δραστηριότητες διακρίνονται σε: 
α) επικοινωνιακές δεξιότητες 
β) δεξιότητες οικοδόμησης αμοιβαίας εμπιστοσύνης  
γ) δεξιότητες διαχείρισης των διαφωνιών και των συγκρούσεων 

 
5.Επικοινωνιακές δεξιότητες    
Σε ένα πλαίσιο επικοινωνίας υπάρχει ο πομπός και ο δέκτης των μηνυμάτων. 
Ο πομπός 
• Οι ιδέες και τα συναισθήματα να εκπέμπονται με σαφήνεια.  
• Ο μαθητής που εκπέμπει το μήνυμα να ρωτά κατά διαστήματα τον άλλον αν κατάλαβε, 

ώστε να βεβαιώνεται ότι εκπέμπει με σαφήνεια και πληρότητα.  
• Ο μαθητής που εκπέμπει το μήνυμα να κοιτά το δέκτη στα μάτια. 
• Ο δέκτης μαθητής: 
• Να παραφράζει (paraphrase), δηλαδή να επαναλαμβάνει τα λόγια του πομπού όχι 

ακριβώς, αλλά με τρόπο διαφορετικό, πράγμα που δείχνει ότι κατανόησε το μήνυμα.  
• Να κοιτά τον πομπό με προσοχή, με ενδιαφέρον, να δείχνει και να είναι αφοσιωμένος 

σε ό,τι ακούει.  
• Να εκφράζει αποδοχή και κατανόηση. 
 
6.Δεξιότητες οικοδόμησης αμοιβαίας εμπιστοσύνης 
Τα χαρακτηριστικά της εμπιστοσύνης, κατά τη διάρκεια μίας ομαδικής εργασίας 
• Άνεση στην έκφραση: ο μαθητής εκφράζει χωρίς δισταγμό (ότι θα τον αποδοκιμάσουν) 

ιδέες, απόψεις, προτάσεις.  
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• μοιράζεται με τους άλλους τα ατομικά του είδη.  
• Υποστήριξη, ενθάρρυνση: ο μαθητής δείχνει, λέει στον άλλον ότι έχει τις ικανότητες να 

συνεισφέρει στο ομαδικό έργο. 
• Προσδοκίες για συνεργασία: ο μαθητής δείχνει, λέει στον άλλον ότι είναι ικανός να 

συνεργαστεί, τον παρακινεί να συνεργαστεί. 
 
7.Δεξιότητες διαχείρισης των διαφωνιών και των συγκρούσεων 
Ορισμένες δεξιότητες διαχείρισης των διαφωνιών και των συγκρούσεων  
• Συζήτηση στην ομάδα και ορισμός των κανόνων συμπεριφοράς καθώς και των 

συνεπειών από την παραβίαση των κανόνων. Δημιουργία Πίνακα αναφοράς με τους 
κανόνες.  

• Τεχνική: Το καμπανάκι του θεάτρου. 1ο καμπανάκι: η ομάδα σε προειδοποιεί. 2ο 
καμπανάκι: η ομάδα προσωρινά σε απομονώνει στη γωνιά ηρεμίας για περισυλλογή και 
ρύθμιση της συμπεριφοράς. 3ο καμπανάκι: η ομάδα σε αποκλείει από αγαπημένες 
δραστηριότητες όπως παιχνίδι στον υπολογιστή, στην αυλή, κ.λπ. 

• Τεχνική καρτών: Πράσινη, κίτρινη, κόκκινη  
• Ειρηνοποιός: Καταμερισμός εξουσίας του εκπαιδευτικού. Πίνακας υπευθυνοτήτων και 

ορισμός ειρηνοποιού και βοηθού ειρηνοποιού. Ο ρόλος εστιάζεται στην επίλυση κυρίως 
μικροδιαφορών. Απαιτείται η εξάσκηση των παιδιών μέσα από δραστηριότητες 
διαχείρισης συναισθημάτων και ενσυναίσθησης. Περιστέρι της Ειρήνης ή Η φιλία. 

 
7.1 Τεχνικές Διαλόγου-Συζήτησης 
Ποιήματα-Τραγούδια για τήρηση των κανόνων συνομιλίας  
• Δε διακόπτω δεν είναι σωστό, 

σαν μιλούν οι άλλοι να μιλώ κι εγώ. 
• Τα αυτάκια μου ανοιχτά, ακούω προσεκτικά,  

οι άλλοι τι θα πουν, αν όλοι συμφωνούν,  
να κάνω ερωτήσεις, να πάρω απαντήσεις. 

• Ποιήματα-Τραγούδια για έννοιες που αφορούν το Διάλογο-Συζήτηση 
• Σκέφτομαι το ίδιο, κάτι τέτοιο ήθελα να πω 
• Έχω την ίδια γνώμη, νομίζω συμφωνώ  
• Και αντίθετα  

Δε σκέφτομαι το ίδιο, άλλο ήθελα να πω 
Έχω μια άλλη γνώμη, νομίζω διαφωνώ. 

  
7.2 Τεχνικές Διαλόγου-Συζήτησης 
• Συντονιστής Συζήτησης: Καταμερισμός εξουσίας του εκπαιδευτικού.  
• Πίνακας υπευθυνοτήτων και ορισμός συντονιστή συζήτησης.  
• Χρήση φαναριών ή Φαναρόπουλου  
• Πίνακας αναφοράς με τους κανόνες συνομιλίας  
• Η σοφή κουκουβάγια: Συζήτηση με τα παιδιά και ορισμός των κανόνων συνομιλίας. 

Γραφή των κανόνων σε πίνακα αναφοράς. Π.χ. Περιμένω τη σειρά μου να μιλήσω. 
• Συμβολική αναπαράσταση του κανόνα.  
• Επιπλέον φτιάχνουμε με κανσόν μια κουκουβάγια και την τοποθετούμε δίπλα στον 

πίνακα αναφοράς . Κάθε φορά που δεν τηρούνται οι κανόνες συνομιλίας η σοφή 
κουκουβάγια τους υπενθυμίζει. 
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• Ο Φαναρόπουλος: Τα φανάρια κόκκινο και πράσινο πάνω σε φιγούρα ζώου, ανθρώπου 
ή καρτούν. Χρησιμοποιείται τόσο από τη δασκάλα όσο και από το συντονιστή 
συζήτησης για να δώσει το σύνθημα ομιλίας και μη ομιλίας. Τα φανάρια: Παραλλαγή 
του Φαναρόπουλου - κόκκινο και πράσινο φανάρι. 

  
7.3 Τεχνικές Παρουσίασης 
• Αξιοποίηση καθημερινών καταστάσεων: Π.χ. Ζωγραφιές που φέρνουν τα παιδιά, βιβλία 

και παραμύθια, εργασίες στην τάξη, κ.λπ.  
• Δημιουργία καταστάσεων παρουσίασης:  
• Τηλεόραση: Παρουσιάζω τον εαυτό μου  
• Παιχνίδι ρόλων/Δημοσιογράφος  
• Ο θησαυρός μου: Το κουτί με τα αγαπημένα  πράγματα  
• Η γωνιά της παρουσίασης  
 
8. Συμπεράσματα 
Ένα από τα βασικά στοιχεία της δομής κάθε κοινωνίας είναι η ομάδα. Η ομάδα αποτελείται 
από ανθρώπους που συναθροίζονται και βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους με σκοπό την 
εκπλήρωση κοινών στόχων. 

Τα μέλη μίας ομάδας εκτός από τους κοινούς στόχους μοιράζονται και συναισθήματα, 
αξίες, γνώσεις, κώδικες συμπεριφοράς. Διαμορφώνουν έτσι ένα δυνατό κύτταρο. 

Ταυτόχρονα το κάθε μέλος ενισχύεται και πετυχαίνει πολλά περισσότερα μετά την 
ένταξη του στην ομάδα. Οι ομάδες διαμορφώνουν και προστατεύουν τα μέλη τους. 
Συχνά όμως η Ομάδα για να διατηρείται ακμαία και συνεκτική, να επιτρέπει στα μέλη της 
την ατομική έκφραση και να έχει μια δυναμική εξελικτική πορεία, χρειάζεται υποστήριξη 
και ενδυνάμωση.  

Η ομάδα είναι δύναμη! Αν θέλεις να πας γρήγορα πήγαινε μόνος σου. Αν θέλεις να πας 
μακριά πήγαινε με παρέα. 

Η ομάδα δίνει δύναμη, παρέχει προστασία, καλύπτει, βοηθά, ξεδιπλώνει ταλέντα, 
ενθαρρύνει, κινητοποιεί. Το κάθε μέλος της ομάδας επηρεάζει και επηρεάζεται από τα 
άλλα, βοηθά και βοηθιέται, συμπληρώνει και συμπληρώνεται. 
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Περίληψη 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση και ανάλυση του σχολικού διδακτικού εγχειριδίου για την 
γερμανική γλώσσα στην α΄ και β΄ τάξη γυμνασίου στη δημόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα. Με τη μέθοδο της 
θεματικής ανάλυσης των κατηγοριών, που αναδεικνύονται στο σχολικό εγχειρίδιο Deutsch-ein Hit!1, 
μελετάται και εξετάζεται ο τρόπος παρουσίασης της εικόνας της Γερμανίας, των κατοίκων της, της κοινωνίας 
της, των προβλημάτων της. Παράλληλα, ζήτημα μελέτης και διερεύνησης αποτέλεσε η απουσία και 
αποσιώπηση συγκεκριμένων θεμάτων από το εγχειρίδιο. 
 
Λέξεις-κλειδιά: εκπαίδευση, εγχειρίδια, Ελλάδα. 

  
1. Εισαγωγή 
Το βασικό χαρακτηριστικό της οργάνωσης και παρουσίασης της ύλης των σχολικών βιβλίων 
των ξένων γλωσσών στην Ελλάδα είναι η παράθεση αποσπασματικών κειμένων ανά 
θεματικές ενότητες μέσω των οποίων οι μαθητές και οι μαθήτριες διδάσκονται λεξιλόγιο, 
συντακτικό και γραμματική της ξένης γλώσσας. Όμως, τα κείμενα στα σχολικά βιβλία δεν 
είναι αποκλειστικά αντικείμενα συντακτικής και γραμματικής ανάλυσης. Αντανακλούν 
εικόνες για την κοινωνία. «Τα κείμενα αυτά δεν επιλέγονται με στόχο τη μετάδοση 
συγκεκριμένου περιεχομένου, αλλά ακριβώς εξαιτίας του έμμεσου χαρακτήρα τους 
αντικειμενικά λειτουργούν πιο αποτελεσματικά ως προς τη μετάδοση των μηνυμάτων που 
προβάλλουν και διαμορφώνουν αναπαραστάσεις της πραγματικότητας εξίσου (αν όχι πιο) 
ισχυρές από αυτές που συγκροτούν τα άμεσα περιεχόμενα άλλων μαθημάτων […]» 
(Ασκούνη, 1997). Το ίδιο ισχύει και για το μάθημα της γερμανικής γλώσσας. Με τη μέθοδο 
της θεματικής ανάλυσης των κατηγοριών, που αναδεικνύονται στο εξεταζόμενο εγχειρίδιο, 
μελετάται και εξετάζεται ο τρόπος παρουσίασης της εικόνας της Γερμανίας. Αν και το 
μάθημα της γερμανικής γλώσσας, όπως συμβαίνει με τα περισσότερα μαθήματα, θεωρείται 
από πολλούς ιδεολογικά ουδέτερο, η διερεύνηση του τρόπου παρουσίασης της γερμανικής 
κοινωνίας από τα κείμενα που έχουν επιλεγεί έχει ιδεολογικό προσανατολισμό με την 
έννοια ότι αναπαριστούν και εγγράφουν στην συνείδηση του μαθητή συγκεκριμένες 
εικόνες για την χώρα και την θεματολογία που παρουσιάζουν.  
 
2. Σχολική γνώση και κυρίαρχη κοινωνική ιδεολογία 
Σύμφωνα με τους Marsch & Willis (1997, όπως αναφέρεται στο Μαρμαρινός, 2000) 
«αναλυτικό πρόγραμμα είναι το σύνολο των σχεδιασμένων ή μη ενεργειών (και των εξ 
αυτών εμπειριών), στις οποίες προβαίνουν οι εμπλεκόμενοι στη διδακτική-μαθησιακή 
διαδικασία στο πλαίσιο του σχολείου». Τα σχολικά αναλυτικά προγράμματα αποτελούν 
έργο της πολιτείας για την εκπαιδευτική και μορφωτική κατάρτιση των πολιτών της, είτε 

mailto:lainamelina@gmail.com


1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Προγράμματα Σπουδών - Σχολικά εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον» 
 

649 
 

πρόκειται για προσχολική, πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αντανακλούν τις 
θέσεις της εκάστοτε πολιτείας, των αντιλήψεών της αλλά και τις δομές της κοινωνίας, τον 
συσχετισμό των κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων. Η κοινωνιολογία του αναλυτικού 
προγράμματος που οι βασικοί της μεθοδολογικοί άξονες εισάγονται με το συλλογικό έργο 
Knowledge and Control του Michael Young και των συνεργατών του θεωρεί το αναλυτικό 
σχολικό πρόγραμμα ως «γνώση κοινωνικά αξιολογημένη, κατανεμημένη και ιεραρχημένη» 
(Μαρμαρινός 2000; 1977).     

Η επίσημη αυτή γνώση που μεταφέρεται μέσω των σχολικών εγχειριδίων είναι 
αποτέλεσμα διαδικασίας επιλογής εκείνων των στοιχείων, τα οποία θεωρούνται από τη 
συγκεκριμένη κοινωνία τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή σημαντικά και επιθυμητά στο 
κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο81. Επομένως, «επιχειρείται η μετατροπή των πολιτικών 
προθέσεων σε κοινωνική πράξη μέσω της επιλεκτικής παράθεσης πληροφοριών, λόγου ή 
εικόνας» (Μπονίδης, 2004). Ο Bernstein (1971; 1990; 1996) επισημαίνει ότι είναι δυνατόν 
να προσεγγίσουμε την κατασκευή της σχολικής γνώσης σε διάφορα επίπεδα, δηλαδή 
Αναλυτικό Πρόγραμμα, σχολικά εγχειρίδια και διδασκαλία στην τάξη, καθώς αυτά 
αποτελούν διαφορετικές εκφράσεις της (όπως αναφέρεται στο Κουστουράκης, 2007), ενώ η 
ύπαρξη τριών βασικών στοιχείων της σχολικής γνώσης σε κάθε επίπεδο ανάλυσης, δηλαδή 
περιεχόμενο, παιδαγωγική και αξιολόγηση, μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο 
ξεχωριστών ερευνητικών εργασιών (Lerman & Tsatsaroni, 1998, όπως αναφέρεται στο 
Κουστουράκης, 2007). Ο Apple (1993) σημειώνει ότι τα διδακτικά εγχειρίδια αντανακλούν 
την ιδεολογική κατεύθυνση του Αναλυτικού Προγράμματος των διαφόρων μαθημάτων, που 
προκύπτει ως το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης και του συσχετισμού των 
κοινωνικοοικονομικών και πολιτικών πεδίων δυνάμεων σε μια συγκεκριμένη κοινωνία. Από 
την άλλη πλευρά επιτελούν τον κοινωνικοποιητικό τους ρόλο στη σχολική ζωή, 
παρουσιάζοντας στους μαθητές εκδοχές της περιρρέουσας κοινωνικής, πολιτικής και 
πολιτιστικής ατμόσφαιρας, το σύστημα κυρίαρχων κανόνων, προτύπων και αξιολογήσεων, 
όπως αυτά διαγράφονται και οριοθετούνται μέσα από την ταξική και κοινωνική ιεραρχία σε 
πολλές εκφάνσεις του δημόσιου κυρίως, αλλά και του ιδιωτικού βίου. Τμήμα του 
πολιτισμικού αυτού κεφαλαίου είναι και η εικόνα της Γερμανίας, η οποία σκιαγραφείται 
μέσα από τα εγχειρίδια της διδασκαλίας της στο γυμνάσιο και στο λύκειο και μέσω αυτών 
«επιτελείται η οικονομική και πολιτισμική αναπαραγωγή των σχέσεων ανάμεσα στις 
κοινωνικές τάξεις, τις φυλές και τα κοινωνικά φύλα. […] η επιλογή συγκεκριμένου 
περιεχομένου και τρόπων προσέγγισής του στα σχολεία σχετίζεται με τις υπάρχουσες 
σχέσεις κυριαρχίας αλλά και τους αγώνες για την αλλαγή αυτών των σχέσεων» (Αϊδίνης & 
Γρόλλιος, 2007-2008). Στην πραγματικότητα και στην σχολική τάξη επομένως δεν μπορεί το 
αναλυτικό πρόγραμμα και οι αρχές που το διέπουν να θεωρηθούν ιδεολογικά ουδέτερα 
αντικείμενα ή όροι.  

Η εικόνα της Γερμανίας στο σχολικό εγχειρίδιο μεταφέρεται στο μαθητικό πληθυσμό, 
σκιαγραφείται μέσω αυτού σε επίπεδο συνηθειών και εθίμων, δραστηριοτήτων, σπουδών, 
προσωπικής ανάπτυξης, ιστορικών και πολιτικών στοιχείων, εθνικής ομοιογένειας, το ρόλο 
του πολίτη στο κοινωνικό γίγνεσθαι, τους νέους, την αγορά εργασίας, τα κοινωνικά 
προβλήματα της κοινωνίας από την οποία προέρχεται. «Τα σχολικά βιβλία ως μέσα 
κοινωνικοποίησης και ως φορείς κρυφού αναλυτικού προγράμματος είναι δυνατόν να 

                                                           
81 O Gramsci (1957; 1967, όπως αναφέρεται στο Μαρμαρινός, 1977) σημειώνει ότι η «γνώση, της οποίας 
φορέας είναι ορισμένες κοινωνικές ομάδες, εισάγεται στο σχολείο μέσω του σχολικού προγράμματος και 
καθιερώνεται ως γνώση που πρέπει να μεταβιβαστεί, ενώ η γνώση, την οποία εκπροσωπούν άλλες κοινωνικές 
ομάδες, μένει έξω από το σχολείο και το σχολικό πρόγραμμα».  
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περιέχουν ιδεολογικά/πολιτικά μηνύματα, τα οποία δηλώνονται άμεσα ή έμμεσα και έχουν 
ως στόχο να κοινωνικοποιήσουν αναλόγως τους/τις αποδέκτες/-τριές τους» (Μπονίδης, 
2004). Η συμβολή των αποτελεσμάτων της παρούσας εργασίας εντάσσεται στο πλαίσιο της 
άποψης του Νούτσου (2007) σύμφωνα με την οποία «σε καπιταλιστικές κοινωνίες, όπως η 
δική μας, οι σχολικές γνώσεις στοχεύουν, ως περιεχόμενο και σχολικές πρακτικές, στη 
συνδιαμόρφωση της προσωπικότητας των μαθητών με τέτοιο τρόπο που να τους κάνουν 
πιο ευάλωτους στην αποδοχή κυρίαρχων κοινωνικών πεποιθήσεων και πρακτικών. Οι 
σχολικές γνώσεις και πρακτικές εμπεριέχουν και είναι μορφές της κυρίαρχης κοινωνικής 
ιδεολογίας». Επομένως τα αποτελέσματα της έρευνας θα σκιαγραφήσουν τη Γερμανία, 
όπως η κοινωνία και οι δομές της το επιβάλλουν. Σε αυτό το σημείο η εργασία οφείλει να 
σημειώσει επιπλέον στοιχεία που ενδεχομένως απουσιάζουν ή που δεν παρουσιάζονται 
αντικειμενικά.  
 
3. Το αντικείμενο της έρευνας: Διδακτικό σχολικό εγχειρίδιο για την γερμανική γλώσσα 
για την α και β τάξη γυμνασίου Deutsch-ein Hit!1  
Η συγγραφή των νέων σχολικών εγχειριδίων έγινε με βάση το  Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και τα αντίστοιχα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών 
(ΑΠΣ) για την διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας στο Γυμνάσιο. Το σχολικό έτος 2006-
2007 εισάγεται και διδάσκεται για πρώτη φορά το σχολικό εγχειρίδιο Deutsch-ein Hit!1, το 
οποίο απευθύνεται στους μαθητές της α΄ τάξης γυμνασίου των ελληνικών δημόσιων 
σχολείων που επιλέγουν ως δεύτερη ξένη γλώσσα τα Γερμανικά. Η συγγραφή του βιβλίου 
έγινε με βάση την τρίωρη εβδομαδιαίως διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας στο 
γυμνάσιο. Καθώς η τρίωρη διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας μειώθηκε στις δύο ώρες, 
το βιβλίο δεν ήταν εφικτό να ολοκληρωθεί. Επομένως το σχολικό εγχειρίδιο Deutsch-ein 
Hit!1 εξακολουθεί να διδάσκεται (το δεύτερο τμήμα της ύλης του) και στους μαθητές της β΄ 
τάξης γυμνασίου από το σχολικό έτος 2007-2008.  

Το σχολικό εγχειρίδιο αποτελείται από:  
• Βιβλίο μαθητή 82 
• Τετράδιο εργασιών μαθητή83 και  
• Βιβλίο εκπαιδευτικού84. 

Όπως αναφέρεται και στην εισαγωγή του Βιβλίου του εκπαιδευτικού, το συγκεκριμένο 
σχολικό εγχειρίδιο βασίζεται στους τρεις κύριους άξονες του μαθήματος, οι οποίοι 
καταγράφονται και στο σχετικό ΑΠΣ (γενική επικοινωνιακή ικανότητα, πολυγλωσσία, 
πολυπολιτισμικότητα) και συνδέει την επικοινωνιακή προσέγγιση με τις διαστάσεις της 
διαπολιτισμικής προσέγγισης και της πολυπολιτισμικότητας 85. 

Κατά την ανάλυση του υλικού αξιοποιήθηκε κατά βάση το βιβλίο του μαθητή και η 
εικονογράφηση του εξεταζόμενου εγχειριδίου. Συγκρίνοντας τα θέματα και τον τρόπο με 
τον οποίο αναφέρθηκαν (ή όχι) στο εγχειρίδιο θα παρουσιασθεί η εικόνα της Γερμανίας 
που προάγει το διδακτικό εγχειρίδιο κατά την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας στο 
δημόσιο σχολείο στην Ελλάδα.  

                                                           
82 Στάη, Ν., Καπότη, Χ., Σπυροπούλου, Π., Πασίση, Αικ. (2008α). Deutsch-ein Hit!1. Γερμανικά Α’ Γυμνασίου. 
Αθήνα: ΟΕΔΒ. 
83 Στάη, Ν., Καπότη, Χ., Σπυροπούλου, Π., Πασίση, Αικ. (2008β). Deutsch-ein Hit!1. Γερμανικά Α’ Γυμνασίου. 
Τετράδιο εργασιών. Αθήνα: ΟΕΔΒ. 
84 Στάη, Ν., Καπότη, Χ., Σπυροπούλου, Π. & Πασίση, Αικ. (2006). Deutsch-ein Hit!1. Γερμανικά Α’ Γυμνασίου. 
Βιβλίο Εκπαιδευτικού.  Αθήνα: ΟΕΔΒ. 
85 Στάη, Ν., Καπότη, Χ., Σπυροπούλου, Π. & Πασίση, Αικ. (2006).  
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4. Θεματική παρουσίαση ευρημάτων και ανάλυση 
Ερευνώντας και αναλύοντας τις θεματικές κατηγορίες που αναδεικνύονται από την ύλη του 
ερευνηθέντος εγχειριδίου και ως εκ τούτου την εικόνα της γερμανικής κοινωνίας στο 
διδακτικό εγχειρίδιο για την α΄ και β΄ τάξη γυμνασίου, το οποίο λειτουργεί ως μέσο 
διδασκαλίας και μάθησης στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καταλήγουμε στο 
συμπέρασμα ότι η κοινωνικά ιεραρχημένη γνώση κάνει αισθητή την ύπαρξή της ακόμη και 
σε εγχειρίδια που απευθύνονται σε αρχάριους μαθητές στην εκμάθηση της γερμανικής 
γλώσσας.  

Η γερμανική κοινωνία προβάλλεται ως μια κοινωνία καταναλωτική, μια κοινωνία 
αφθονίας και ευμάρειας. Οι εκπρόσωποί της ανήκουν σε μεσαία και ανώτερα κοινωνικά και 
οικονομικά στρώματα, τα οποία σκιαγραφούνται μέσω του τύπου κατοικίας τους, των 
ενασχολήσεών τους στον ελεύθερό τους χρόνο, των προβληματισμών τους αλλά 
ταυτόχρονα και της απουσίας ή αποσιώπησης μελανών σημείων της γερμανικής κοινωνίας, 
της ιστορίας της αλλά και γενικότερων κοινωνικών προβλημάτων που χαρακτηρίζουν 
σχεδόν κάθε σύγχρονη κοινωνία.  

Ειδικότερα, προσεγγίζοντας τις θεματικές κατηγορίες που παρουσιάζονται μέσα στην 
ύλη του ερευνηθέντος σχολικού διδακτικού εγχειριδίου για τη γερμανική γλώσσα για την α 
και β τάξη γυμνασίου, καταλήγουμε στα ακόλουθα συμπεράσματα:  
• Το σχολικό διδακτικό εγχειρίδιο για την γερμανική γλώσσα στην α και β τάξη γυμνασίου 

δίνει έμφαση στην παρουσίαση μιας εικόνας της Γερμανίας, η οποία ταυτίζεται σε 
μεγάλο βαθμό με την εικόνα πολλών ευρωπαϊκών κρατών86. Οι άξονες της ζωής στη 
Γερμανία που παρουσιάζει το διδακτικό εγχειρίδιο δεν διαφέρουν από τον τρόπο ζωής 
σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Γίνεται με αυτόν τον τρόπο αισθητή η παγκόσμια 
προοπτική της εκπαίδευσης, σύμφωνα με την οποία «οφείλει να αναγνωρίζει και να 
σέβεται τις ιδιαιτερότητες κάθε έθνους, παράλληλα, ωστόσο, να επιδιώκει την ανάδειξη 
όλων εκείνων των στοιχείων πολιτισμού, που θα οδηγήσουν τα έθνη στη συνεννόηση, τη 
συνεργασία και την κοινή μελλοντική προοπτική» (Αντωνίου κ.ά., χ.χ.). 

• Δίνεται η εικόνα μιας τουριστικής Γερμανίας στην οποία όλες οι κοινωνικές ομάδες 
έχουν πρόσβαση. Δεν γίνονται αναφορές σε ομάδες πληθυσμού, οι οποίες λόγω 
οικονομικών προβλημάτων και δυσχερειών δεν έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν 
τον τουριστικό χαρακτήρα της χώρας τους κατά τη διάρκεια των διακοπών. Το γεγονός 
ότι συνταξιούχοι με χαμηλά εισοδήματα ή φοιτητές, οι οποίοι εργάζονται, παραμένουν 
στις πόλεις κατά τη διάρκεια των διακοπών αποσιωπάται, καθώς επίσης το ύψος του 
κόστους διακοπών δεν αναφέρεται.  

• Το εξεταζόμενο εγχειρίδιο για τη γερμανική γλώσσα προβάλλει τα πρότυπα, τις στάσεις, 
τις αρχές και τις αξίες μιας μεσαίας και ανώτερης κοινωνικά τάξης87, ταυτόχρονα δε 
«αποσιωπά τα επιτεύγματα του λαϊκού πολιτισμού, τις ιδέες και τα ιδεώδη που 
εκφράζουν διαθέσεις κοινωνικής ανατροπής και χειραφέτησης των κατώτερων 
κοινωνικών στρωμάτων» (Παυλίδης, 2005). 

• Αποσιωπάται ο θρησκευτικός άξονας της γερμανικής κοινωνίας.  
                                                           
86 Η Ασκούνη (2001) σημειώνει ότι τα διδακτικά εγχειρίδια οφείλουν να έχουν «μιαν ευρωκεντρική οπτική, η 
οποία δίνει έμφαση στο παρόν, στον εκσυγχρονισμό και στην επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη», ενώ οι 
Δραγώνα & Φραγκουδάκη (1997) κάνουν λόγο και προτείνουν «διάλογο για την ανάγκη να καλλιεργεί το 
σχολείο την ευρωπαϊκή συνεργασία ως καινούργιο δρόμο προόδου και ευκαιριών για τις νέες γενιές και την 
ευρωπαϊκή παράλληλα με την εθνική ταυτότητα ως άνοιγμα των πολιτισμικών οριζόντων». 
87 Σε αυτό το σημείο ο Νούτσος (χ.χ.α) σημειώνει ένα χαρακτηριστικό της κοινωνίας, στο πλαίσιο της οποίας 
διεξάγεται η έρευνα των σχολικών βιβλίων, και κάνει λόγο για τα «μαύρα αστικά ματογυάλια» τα οποία 
παρέχονται για «την ανάγνωση όψεων της κοινωνικής λειτουργίας του σχολείου». 
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• Φανερώνεται η κοινωνική ευαισθησία του γερμανικού κράτους, που εκδηλώνεται μέσα 
από την οργάνωση στον εκπαιδευτικό τομέα  τόσο σε επίπεδο γραμματειακής 
υποστήριξης όσο σε επίπεδο διδακτικών μεθόδων και διασχολικών συνεργασιών και 
επίπεδο τεχνικού εξοπλισμού.  

• Επίσης, η ύπαρξη ποδηλατόδρομων δείχνει μια κοινωνία ευαισθητοποιημένη απέναντι 
στην προστασία του περιβάλλοντος. Τα προβλήματα των πόλεων, το κυκλοφοριακό 
χάος στις πόλεις, η μόλυνση εξαιτίας του σύγχρονου τρόπου ζωής είναι ζητήματα τα 
οποία αποσιωπούνται.  

• Προβάλλεται η γερμανική κοινωνία ως μια σύγχρονη κοινωνία, εξελιγμένη τεχνολογικά, 
η οποία δεν έχει προβλήματα. Αποσιωπάται η φτώχεια, εμφανίζεται ως πρόβλημα της 
νεολαίας το συναισθηματικό και αποκρύπτεται η αγωνία για το επαγγελματικό μέλλον. 
Θέματα όπως σπουδές, εργασία ή μοναξιά δεν θίγονται. Βέβαια, αυτή η έντονη ανάγκη 
για συνεχή επικοινωνία των νέων με συνομηλίκους τους είτε μέσω συναντήσεων διά 
ζώσης είτε μέσω chatting δηλώνει έμμεσα τη συναισθηματική τους ανασφάλεια και 
ενδεχομένως να σκιαγραφεί στιγμές μοναξιάς και απομόνωσης στην καθημερινότητά 
τους. Η επονομαζόμενη «γενιά των 1000 ευρώ», η οποία λόγω οικονομικής στενότητας 
δεν έχει τη δυνατότητα εξόδου, δεν αναφέρεται ούτε περιγράφεται στο εγχειρίδιο. 

• Ο τύπος οικογένειας που προβάλλεται είναι ο κλασικός και παραδοσιακός τύπος 
οικογένειας, η οποία αποτελείται από τους γονείς και τα παιδιά. Δεν αναφέρονται άλλοι 
τύποι οικογένειας, όπως μονογονεϊκές οικογένειες, υιοθετημένα παιδιά στο πλαίσιο 
οικογένειας, συγκατοίκηση γονέων με παιδιά χωρίς σύζευξη γάμου, γεγονός το οποίο 
σκιαγραφεί μονομερώς τον κοινωνικό χάρτη σχέσεων της Γερμανίας.  

• Παρουσιάζεται επίσης μια πολυπολιτισμική Γερμανία αλλά χωρίς κοινωνικές τάξεις και 
ρατσισμό. Αυτό εξυπηρετεί κάθε «εκπαιδευτική πολιτική στα τέλη του 20ου αιώνα και 
στις απαρχές του 21ου που είναι επηρεασμένη από τις βασικές παιδαγωγικές αρχές και 
τους κατευθυντήριους άξονες της Εκπαίδευσης για την Ειρήνη και τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου και υπηρετεί τον κύριο στόχο της. Τη διάπλαση ολοκληρωμένων, 
πολυδιάστατων προσωπικοτήτων με εθνική αλλά και οικουμενική συνείδηση, με 
επαρκείς γνώσεις της σύγχρονης κοινωνίας και ικανά για την αντιμετώπιση των 
επιτακτικών αναγκών της εφόδια» (Αδάμου, 2003). Συγκρούσεις ανάμεσα στους λαούς 
δεν παρουσιάζονται στο εγχειρίδιο, αλλά δεν καθίσταται γνωστό για ποιο λόγο 
μετέβησαν στη Γερμανία, παρά μόνον όταν πρόκειται για σπουδαστικούς λόγους. Το 
γεγονός ότι η Γερμανία αποτέλεσε και αποτελεί χώρα υποδοχής οικονομικών 
μεταναστών δεν αναφέρεται.  

• Παρέχονται ιστορικές γνώσεις στο εγχειρίδιο, αν και ο τρόπος παράθεσής τους είναι 
αποσπασματικός. Ενδεχομένως να οφείλεται στο γεγονός ότι πολλές φορές ο σκοπός 
αναφοράς τους συνδέεται με τον τουριστικό άξονα, καθώς εξιδανικεύεται η φυσική 
ομορφιά της Γερμανίας.  

• Οι ιστορικές γνώσεις δεν αναφέρονται σε όλες τις ιστορικές περιόδους. Γεγονότα όπως 
ο ρόλος και οι ενέργειες του Χίτλερ, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, οι ναζί αλλά και 
νεώτερα σημεία της γερμανικής ιστορίας όπως η δράση των νεοναζί και η έκρηξη 
ρατσιστικών επιθέσεων στο γερμανικό χώρο αποσιωπούνται. Η Γερμανία ως κράτος σε 
σχέση με τους μετανάστες και η πολιτική της στο ζήτημα αυτό, ιδιαιτέρως ύστερα από 
τις προαναφερθείσες επιθέσεις εθνικιστικού χαρακτήρα απέναντι στους μετανάστες 
που ζουν και εργάζονται στη Γερμανία, δεν παρουσιάζεται στο εγχειρίδιο. Από την άλλη 
πλευρά, η ιστορική συνέχεια του γερμανικού έθνους και πολιτισμού φανερώνεται μέσα 
από την παρουσίαση της μορφής και της εξέλιξης της πόλης του Βερολίνου.  



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Προγράμματα Σπουδών - Σχολικά εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον» 
 

653 
 

Με αυτόν τον τρόπο δεν προωθείται στους μαθητές η κατανόηση της κοινωνικής 
πραγματικότητας στη Γερμανία, καθώς αποσιωπούνται πολλές πραγματικές καταστάσεις. Η 
αποσιώπηση αυτή αποτελεί πολιτική πράξη88 και επιλογή των θεμάτων που προωθούνται 
μέσω των εγχειριδίων. Σε αυτό το σημείο επιβεβαιώνεται η θεώρηση του σχολικού βιβλίου 
ως μέσου πολιτικού, πληροφοριακού και παιδαγωγικού και ως προϊόντος και παράγοντα 
κοινωνικών διαδικασιών (Stein, 1977, όπως αναφέρεται στο Μπονίδης, 2004), αλλά και του 
θεμελιακού ρόλου που παίζουν τα σχολεία στη «διανομή διαφορετικών ειδών γνώσης και 
απόψεων σε διαφορετικά είδη και τάξεις ανθρώπων» (Apple, χ.χ.). Η απομόνωση των 
μαθητών από την κοινωνία μέσω της αποσιώπησης οδηγεί στη δημιουργία μιας 
εσφαλμένης εικόνας και στην περαιτέρω απενεργοποίηση και αδιαφορία των μελλοντικών 
πολιτών.  

Επιπλέον αποσιωπούνται στο σχολικό εγχειρίδιο για τη γερμανική γλώσσα θέματα όπως 
οι σχέσεις των δύο φύλων και ο ρόλος της γυναίκας στην ιστορία και στην κοινωνία, 
δικαιώματα του ανθρώπου, διεπιστημονικά ζητήματα περιβαλλοντικής αγωγής και 
παγκόσμια οικολογικά προβλήματα. Δεν προωθείται κάποιου είδους προβληματισμός, 
καθώς η παρουσίαση της εικόνας της γερμανικής κοινωνίας είναι «άοσμη», προωθώντας με 
αυτό τον τρόπο την ουδετερότητα της σχολικής γνώσης σε επιλεγμένες θεματικές 
κατηγορίες μέσω της αποσιώπησης. 
 
5. Συμπερασματικά 
Στο πλαίσιο μιας κριτικής ανάλυσης του τι παρουσιάζεται και προωθείται αλλά και ποια 
στοιχεία αποσιωπούνται στην εικόνα της γερμανικής κοινωνίας που παρουσιάζεται στο 
διδακτικό σχολικό εγχειρίδιο για τη γερμανική γλώσσα στην α΄ και β΄ τάξη γυμνασίου, ο 
εκπαιδευτικός οφείλει να προβληματιστεί εντός και εκτός σχολικής τάξης. Ο Νούτσος (χ.χ.β) 
προτείνει, «παρόλα τα ασφυκτικά πλαίσια του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος, 
παρόλη τη διδακτική ρουτίνα, την οποία ευνοεί η φύση και η δομή των σχολικών 
εγχειριδίων, και παρόλες τις διάφορες ενδοσχολικές και εξωσχολικές πιέσεις, τέτοια 
ερωτήματα μπορούν να τεθούν μέσα στη σχολική τάξη για την ανάπτυξη και εφαρμογή 
σύστοιχων διδακτικών πρακτικών και για τη σύνδεση-αξιοποίηση των μαθητικών εμπειριών 
με τις επίσημες σχολικές γνώσεις. Πρόκειται ασφαλώς για πολιτικό και παιδαγωγικό 
διακύβευμα […]»89.  

                                                           
88 Η Κουσαθανά (2007) αναφέρει ότι, «η εκπαίδευση αποτελεί μέρος του εποικοδομήματος που στηρίζεται 
στη βάση των οικονομικών σχέσεων, που είναι οι καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής. Η πολιτική δεν είναι 
τίποτα άλλο από την πάλη των τάξεων. Πολιτική είναι η κυριαρχία της αστικής τάξης, πολιτική είναι και η πάλη 
του προλεταριάτου για την απελευθέρωσή του από την αστική τάξη. Τα αναλυτικά προγράμματα ενισχύουν 
το πρώτο, ενώ αποκρύπτουν, αποσιωπούν και παραποιούν το δεύτερο». 
89 Μια τέτοιου είδους ανάλυση και τα συμπεράσματα αυτής θα αποτελέσουν ουσιαστική βάση για βελτίωση 
στο ευρύτερο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης ανάλυσης και αποτίμησης των νέων προγραμμάτων και βιβλίων, 
καθώς «υπάρχουν περιθώρια πολιτικής παρέμβασης και αλλαγής», αφού «το σχολείο συνιστά ιδεολογικό και 
πολιτικό διακύβευμα» (Θεριανός, 2006). Ομοίως, ο Freire (1972, όπως αναφέρεται στο Θεριανός 2006) 
θεωρεί ότι η εκπαίδευση δεν είναι ουδέτερη και επομένως μπορεί να υπηρετήσει το κοινωνικό κατεστημένο ή 
να γίνει παράγοντας αλλαγής της κοινωνίας. Εκτιμώντας όμως την πραγματικότητα και την πραγματοποιήσιμη 
διάσταση της παρέμβασης και αλλαγής, οι Πρωτονοταρίου & Χαραβιτσίδης (2006) σημειώνουν ότι «η εξέλιξη 
κάθε προσπάθειας στο χώρο του σχολείου είναι συνάρτηση γενικότερων πολιτικών και κοινωνικών αλλαγών 
και σηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από τη χάραξη της κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Μεμονωμένες 
εκπαιδευτικές αλλαγές και παρεμβάσεις, για να έχουν αποτελέσματα, χρειάζονται πολύ χρόνο».  
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Παρόλα αυτά «ένα γεγονός είναι συνήθως συνισταμένη πολλών συνθηκών που 
αλληλεπιδρούν, χωρίς καμιά από αυτές να επαρκεί, να μπορεί δηλαδή να προκαλέσει μόνη 
της το γεγονός, άσχετα από τις άλλες. Το γεγονός είναι ‘συνέπεια’ του συνόλου και όχι του 
ενός ή του άλλου παράγοντα, αυθαίρετα απομονωμένου» (Jacquard, 2002). Με αυτήν την 
συνδυαστική και συγκριτική αντίληψη οφείλουμε να ερευνούμε τα σχολικά διδακτικά 
εγχειρίδια. 
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Περίληψη 
Το παρόν εκπαιδευτικό εργαστήριο με θέμα «Τα εκθέματα του Μουσείου Παιδείας ως ερεθίσματα 
δημιουργικής γραφής» αφορά ένα μουσειοπαιδαγωγικό  πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται σε δασκάλους 
και καθηγητές όλων των ειδικοτήτων. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν εφοδιάζονται με πρακτικές 
μεθόδους και εργαλεία για μια δημιουργική προσέγγιση του μουσείου, η οποία έχει ως σκοπό να τους 
εξοικειώσει με τα εκπαιδευτικά τεκμήρια του μουσείου, να τα συνδέσει με τον μαγικό κόσμο της γραφής και 
να προβάλει τον παιδαγωγικό ρόλο του μουσείου στη σύγχρονη κοινωνία. Το Μουσείο Παιδείας είναι ένας 
χώρος εξερεύνησης για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, γιατί είναι πλούσιο σε ερεθίσματα, κινεί την 
περιέργεια και ενεργοποιεί τις αισθήσεις τους. Οι εκπαιδευτικοί με την αξιοποίηση της δημιουργικής γραφής, 
της τέχνης και τις κατάλληλες εκπαιδευτικές μεθόδους διαθεματικής προσέγγισης καθίστανται ικανοί να 
καλλιεργήσουν τη μουσειοπαιδαγωγική συνείδηση των μαθητών. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάστηκαν και 
υλοποιούνται με την εμπλοκή των τεχνών δραστηριότητες δημιουργικής γραφής σχετικές με την επίσκεψη 
των μαθητών στο Μουσείο Παιδείας Πατρών. M’ αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα περιβάλλον μάθησης, το 
οποίο οδηγεί στην προσωπική έκφραση και την ανάδειξη της δημιουργικότητας. Οι επιμορφούμενοι 
εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα ασχοληθούν με φύλλα εργασίας ατομικής, εταιρικής και  
ομαδικής  γραφής, μέσα από ποικιλία ερεθισμάτων και πληροφοριών που συνδέονται με τη σχολική ζωή. Με 
τα ποικίλα οπτικά και αισθητικά ερεθίσματα εμπλουτίζεται ο τρόπος σκέψης και έκφρασης, απελευθερώνεται 
η φαντασία και αποκαλύπτεται η μοναδική χαρά που προσφέρει ο δημιουργικός κόσμος του μουσείου, της 
γνώσης και της γραφής.   
 
Λέξεις-κλειδιά: Μουσείο Παιδείας, εκθέματα, Δημιουργική Γραφή. 
 
1. Εισαγωγή 
Η μουσειακή εκπαίδευση είναι ένα πεδίο που παρουσιάζει ολοένα και αυξανόμενο 
ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Σ’ αυτό βοήθησε ιδιαίτερα η στροφή στη βιωματική 
μάθηση, η οποία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο που παίζει η εμπειρία στη διαδικασία 
της μάθησης. Μέσω αυτής επιδιώκεται η διανοητική και συναισθηματική κινητοποίηση του 
μαθητή, στοχεύοντας στην απαρτίωση της νοητικής και συγκινησιακής διεργασίας 
(Δεδούλη, 2002). Στο εργαστήριο αυτό παρουσιάζονται δραστηριότητες δημιουργικής 
γραφής με αφορμή τα εκπαιδευτικά τεκμήρια του Μουσείου Παιδείας Πάτρας.  

Η έννοια του Μουσείου εμφανίστηκε με το τέλος του Μεσαίωνα και την αρχή της 
αναγέννησης και στηρίχτηκε στις συλλογές των πριγκιπικών οικογενειών, οι οποίες 
αποτελούνταν από αριστουργήματα τέχνης. Σήμερα ο όρος Μουσείο, όπως καθορίζεται 
από το άρθρο 3 του καταστατικού του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ΙCOM) καθορίζεται 
ως «ένα ίδρυμα μόνιμο, μη κερδοσκοπικό, στην υπηρεσία της κοινωνίας και της ανάπτυξης, 
ανοικτό στο κοινό, το μουσείο κάνει έρευνες σχετικές με τα υλικά τεκμήρια του ανθρώπου 
και του περιβάλλοντός του, τα συλλέγει, τα διατηρεί, τα κοινοποιεί και ιδίως τα εκθέτει για 
μελέτη, παιδεία και ψυχαγωγία» (Μαυροπούλου-Τσιούμη, 1991). 
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Τα μουσειακά αντικείμενα και στη συγκεκριμένη περίπτωση τα εκπαιδευτικά τεκμήρια 
του Μουσείου Παιδείας είναι προϊόντα κοινωνικό – ιστορικής εξέλιξης. Κάθε αντικείμενο 
σχολικής ζωής, λοιπόν, με κάποια ιστορία και όχι μόνο έργο τέχνης, μπορεί να αποτελέσει 
έκθεμα μουσείου.  

Η Μουσειακή εκπαίδευση διαφέρει από την τυπική εκπαίδευση, επειδή χρησιμοποιεί 
και ασκείται με βάση το ίδιο το αντικείμενο, στην περίπτωσή μας τα εκπαιδευτικά τεκμήρια 
του Μουσείου Παιδείας. Πρωταρχικό περιβάλλον της είναι το Μουσείο και η λογική που 
διέπει την εκπαίδευση είναι να χρησιμοποιεί το ίδιο το αντικείμενο και να μεταφέρει την 
πρόσληψή του σε άλλες εφαρμογές. Απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και θέλει να 
συνεχίζεται σε όλη τη ζωή του επισκέπτη. Δεν προσφέρει εξειδικευμένη γνώση βάσει ενός 
επίσημου προγράμματος, στόχος της είναι να προκαλέσει συγκρίσεις, κρίσεις, να συμβάλει 
στο σχηματισμό απόψεων, στάσεων –αξιών αισθητικών και πολιτισμικών. Για να το πετύχει 
αυτό, στηρίζεται στην αυθόρμητη συμμετοχή των επισκεπτών, προσπαθεί να τους ξυπνήσει 
νέα ενδιαφέροντα και να πλέξει τις νέες πληροφορίες με τις παλιές εμπειρίες 
(Παπαντωνίου, 2003). 

Ο ρόλος του σύγχρονου μουσείου είναι πάνω από όλα εκπαιδευτικός. Η φιλοσοφία της 
διά βίου μάθησης αποτελεί τον πυρήνα του και ο χαρακτήρας του είναι πλέον 
ανθρωποκεντρικός σε αντίθεση με την παλιότερη αντικειμενο-κεντρική θεώρηση του. Η 
εκπαιδευτική διαδικασία και ο καρπός της, η μάθηση, μπορεί να επιτευχθεί όχι μόνο σε 
σχολεία, αλλά και σε πολιτιστικά ιδρύματα ή φορείς, με το μουσείο να βρίσκεται σε 
σημαντική θέση ανάμεσά τους. 

Η μάθηση εντός του Μουσείου Παιδείας Πατρών θεωρείται σημαντική, καθώς οι 
επιμορφούμενοι  εκπαιδευτικοί έχουν μια προσωπική σχέση με τα εκπαιδευτικά τεκμήρια, 
ανακαλούν μνήμες και έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν το γνωστικό τους υπόβαθρο μέσα 
από ουσιαστική διερεύνηση σε συνάρτηση με τη δημιουργία και την αξιοποίηση νέων 
εμπειριών.  

Η μνήμη αποτελεί ουσιαστικό συστατικό της προσωπικότητας και χωρίς αυτήν ο  
άνθρωπος χάνει την ταυτότητά του. Η συλλογική μνήμη αποτελεί αντίστοιχα στοιχείο της 
εθνικής υπόστασης ή έστω της συλλογικής συγκρότησης μιας ομάδας ανθρώπων και 
αποκτά υπόσταση μέσα από τα κατάλοιπα του παρελθόντος. 

Επιπλέον, η επαφή των εκπαιδευτικών με τα εκπαιδευτικά τεκμήρια μπορεί να θεωρηθεί 
ως ερέθισμα στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου εργασίας με στόχο την οργάνωση 
επίσκεψης των μαθητών τους στο Μουσείο Παιδείας. Η επίσκεψη μπορεί να 
προγραμματιστεί και να προετοιμαστεί με αφορμή κάποια από τα Κείμενα Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας που συναντούν οι μαθητές στα σχολικά βιβλία για τη σχολική ζωή, να γίνει 
σύνδεση με όσα έχουν προηγηθεί στη σχολική ύλη και με όσα πρόκειται να ακολουθήσουν 
αλλά και συμπληρωματικά με τα Αναλυτικά Προγράμματα των επιμέρους γνωστικών 
αντικειμένων (διαθεματική προσέγγιση) και τη δημιουργία των δικών τους φύλλων 
εργασίας πριν, κατά και μετά την επίσκεψη σ’ αυτό.  
 
2. Το Μουσείο Παιδείας Πατρών 
Το μουσείο Παιδείας αποτελεί μονάδα του Εργαστηρίου του Ιστορικού Αρχείου 
Νεοελληνικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης. Το Εργαστήριο του Ιστορικού Αρχείου ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1996. 
Ιδρυτής του εργαστηρίου και του μουσείου είναι ο καθηγητής κ. Μπουζάκης Σήφης. Η 
λειτουργία του μουσείου ξεκίνησε από το 2007 και στοχεύει: 
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• Στη συγκέντρωση, διάσωση, ταξινόμηση και προβολή ιστορικών εκπαιδευτικών 
τεκμηρίων, στην ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και της ευρύτερης κοινότητας σε 
ανάλογα θέματα. 

• Στη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς στον τομέα της παιδείας και εκπαίδευσης. 
• Στην μελέτη και έρευνα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο της ιστορίας της 

παιδείας και της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και τον διεθνή χώρο. 
• Στην κατάρτιση των αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ σε ζητήματα μουσειοπαιδαγωγικής. 
• Στην καταγραφή και συντήρηση αρχειακού υλικού που υπάρχει στα σχολεία της 

Περιφέρειας. 
Στον χώρο του μουσείου εκτίθενται ιστορικά εκπαιδευτικά τεκμήρια που 

συγκεντρώθηκαν τόσο από σχολεία της περιοχής όσο και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. 
Στο υλικό αυτό συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων, φωτογραφίες από τη σχολική ζωή, σχολικά 
βιβλία,, μαθητολόγια, χάρτες, αντικείμενα του σχολικού περιβάλλοντος, θρανία, εποπτικά 
μέσα διδασκαλίας, σχολικοί τίτλοι, τετράδια, σημαίες κ.ά. Ακόμη φυλάσσονται έντυπα που 
αφορούν εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Το μουσείο 
στεγάζεται στο κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πατρών, στον δεύτερο 
όροφο της Νότιας Πτέρυγας. 
 
3. Δημιουργική Γραφή 
Το βιωματικό εργαστήριο πραγματεύεται τον συνδυασμό της δημιουργικής γραφής με τη 
μουσειακή εκπαίδευση στο πλαίσιο των σύγχρονων μουσειοπαιδαγωγικών προσεγγίσεων, 
δίνοντας νέες διαστάσεις στην επίσκεψη της εκπαιδευτικής κοινότητας στο Μουσείο 
Παιδείας. Σύμφωνα με τους Ροντάρι (2001), Τσιλιμένη & Παπαρούση (2010) «όλα τα παιδιά 
είναι ικανά να γράψουν μια καλή ιστορία, αρκεί να ανοίξουμε τους κατάλληλους δρόμους 
και να τα βοηθήσουμε να διαβούν τα δικά τους μονοπάτια». Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να 
έχουν πάντα στο μυαλό τους την άποψη αυτή και να στοχεύουν να διδάσκουν τους μαθητές 
και να τους εξοικειώνουν σιγά-σιγά με τις τεχνικές παραγωγής και οργάνωσης ιδεών 
(προσυγγραφικό στάδιο) αλλά και με συγγραφικές πρακτικές (συγγραφικό στάδιο). Επίσης 
θα πρέπει να προωθούν και να ενθαρρύνουν την προσωπική βελτίωση όλων ανεξαιρέτως 
των μαθητών. Παράλληλα οι εκπαιδευτικοί πρέπει να δώσουν στους μαθητές να 
καταλάβουν ότι αυτό που μετράει είναι η διαδικασία του γραψίματος και όχι το 
αποτέλεσμα (Freeman, 2013).  

Η εισαγωγή δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής στο σχολείο και στο Μουσείο έχει 
στόχο, μεταξύ άλλων, να καταρρίψει ρομαντικές αντιλήψεις του παρελθόντος, που ήθελαν 
την έμπνευση προνόμιο και υπόθεση περιορισμένων εκλεκτών ή ‘προικισμένων’ ατόμων, 
ενώ αντίθετα χαρακτηρίζει δυνάμει οποιονδήποτε άνθρωπο (Carter, 2004). Τα μαθήματα 
και τα εργαστήρια δημιουργικής γραφής συνεισφέρουν στην κατάρριψη και διάψευση του 
μύθου πως η συγγραφή δεν μπορεί να διδαχθεί και παραμένει κάτι που εμπνέεται από 
μούσες και πραγματώνεται από ιδιοφυΐες (Κωτόπουλος, 2012).  

Η δημιουργική γραφή ως όρος υπονοεί τη διδασκαλία της λογοτεχνικής γραφής, αλλά 
εμπεριέχει στην ευρεία του σημασία και το σύνολο των διάφορων εκπαιδευτικών 
πρακτικών και τεχνικών που στοχεύουν στην κατάκτηση συγγραφικών (λογοτεχνικών) 
δεξιοτήτων (Καρακίτσιος, 2012).  
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4. Περιγραφή Εργαστηριακής Παρουσίασης 
Το παρόν Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής στο χώρο του μουσείου  είναι μια πρόταση 
πάνω στις τεχνικές γραφής, έκφρασης και επικοινωνίας μέσω του γραπτού λόγου και 
σύνδεσής του με το Μουσείο. 

Ένα πρώτο βήμα προκειμένου ο εκπαιδευτικός - εμψυχωτής να εισάγει τους 
συμμετέχοντες στη δημιουργική γραφή είναι η γνωριμία μεταξύ τους μέσα από βιωματικές 
ασκήσεις που φέρνουν κοντά τα μέλη της ομάδας. Η εμψύχωση είναι εξ ορισμού μια 
διαδικασία, στόχος της οποίας είναι η ανάπτυξη της δημιουργικότητας των 
εκπαιδευομένων δια μέσου διαφόρων δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν 
την μορφή παιχνιδιού, που είναι σημαντικός μηχανισμός με τον οποίο μαθαίνουν  παιδιά 
και ενήλικες να επικοινωνούν και να δημιουργούν. 

Οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο δημιουργικής γραφής έχουν την ευκαιρία μέσα από 
διάφορα εναύσματα να γίνουν συνοδοιπόροι σε μια δημιουργική πορεία γνώσης και 
έκρηξη της φαντασίας.  Λειτουργούν μ’ όλες τις αισθήσεις: ακούγοντας, βλέποντας, 
δρώντας και με την παράλληλη αξιοποίηση των τεχνών (τραγούδι, φωτογραφία, πίνακες) οι 
οποίες  εγείρουν συναισθήματα,  μνήμες, βιώματα οδηγούνται στην προσωπική έκφραση 
και γραφή. 

Η εκπαίδευση που βασίζεται στη σχέση ερεθίσματος-αντίδρασης έχει ως βάση τη 
συμπεριφορική θεωρία και τα μουσεία που είναι σχεδιασμένα για αυτή τη μορφή 
εκπαίδευσης εξυπηρετούν την ενίσχυση του ερεθίσματος, έτσι ώστε να προκαλείται η 
ανάλογη αντίδραση από τους επισκέπτες. Σε αυτή την περίπτωση μάλιστα, η τοποθέτηση 
των εκθεμάτων είναι τέτοια, ώστε να προκαλούν προκαθορισμένες παρατηρήσιμες 
συμπεριφορές (Screven, 1974). 

Η βιωματική - συνεργατική προσέγγιση της διαδικασίας γραφής έχει κύριο στόχο 
την κατανόηση, τη διαδικασία ένταξης δημιουργικών δραστηριοτήτων στο μάθημα, στα 
πολιτιστικά προγράμματα, στις εκπαιδευτικές επισκέψεις στα Μουσεία και στις 
εκφραστικές δυνατότητες αυτής της τεχνικής. 

Οι επιμορφούμενοι συμπληρώνουν δημιουργικά φύλλα εργασίας γράφοντας μικρές 
ιστορίες, μονολόγους, διαλόγους, ποιήματα κ.ά και ανταλλάσσουν μεταξύ τους σκέψεις και 
χρήσιμα συμπεράσματα. Όλοι οι συμμετέχοντες θα είναι συγχρόνως συγγραφείς- 
δημιουργοί αλλά και ακροατές-σχολιαστές των δημιουργών των άλλων συμμετεχόντων. Ο 
στόχος του βιωματικού εργαστηρίου είναι: η γνωριμία με το Μουσείο παιδείας και τα 
εκπαιδευτικά τεκμήρια που φιλοξενούνται σ’ αυτό, η δημιουργική έκφραση και η 
ανατροφοδότηση μέσα από τη συμμετοχή όλων σε δημιουργικές ασκήσεις. Το Εργαστήριο 
στηρίζει την ελεύθερη έκφραση και υποστηρίζει τις ιδέες όσων συμμετέχουν, γεγονός που 
βοηθάει σε μια δημιουργική συνεργασία, με σκοπό την απελευθέρωση της αυτοέκφρασης 
και της φαντασίας αλλά και προετοιμάζονται για να συντάξουν τα φύλλα εργασίας που θα 
υποστηρίξουν μία επίσκεψη στο Μουσείο με τους μαθητές τους. 

Η ενασχόληση των μαθητών με τη δραστηριότητες δημιουργικής γραφής οξύνει την 
ικανότητα έκφρασής τους, αναπτύσσει την εφευρετικότητά τους και τους δίνει την ευκαιρία 
να ανακαλύψουν και να αξιοποιήσουν με σιγουριά τη δημιουργική γραφή, τις δυνατότητες 
του γραπτού λόγου και να κατανοήσουν πως η γλώσσα πλάθεται κάθε στιγμή που τη 
γράφουμε ή τη μιλάμε (Πασσιά & Μανδηλαράς, 2001).  
 
5. Προαπαιτούμενα 
Σημαντικό για ένα τέτοιο εργαστήριο είναι να στηθεί με τα πιο απλά μέσα και με 
δημιουργική φαντασία, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να ασκηθούν σε δομημένα φύλλα 
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εργασίας, αλλά και να αφεθούν σε ομαδικά παιχνίδια γνωριμίας, να φτιάξουν τις δικές τους 
ιστορίες και ποιήματα και να εξελιχθεί η δημιουργική τους ικανότητα, ώστε να οδηγηθούν 
στη δημιουργία δικών τους φύλλων εργασίας με ασκήσεις δημιουργικής γραφής, οι οποίες 
καλλιεργούν τη φαντασία των μαθητών, είναι εργαλείο στα χέρια του δασκάλου και όπως 
επισημαίνει ο λογοτέχνης και γλωσσολόγος Τζιάνι Ροντάρι «Για να αποκτήσει η φαντασία 
τη θέση της στην εκπαίδευση. Σ’ όσους πιστεύουν στη δημιουργικότητα των παιδιών. Σ’ 
όσους ξέρουν την απελευθερωτική δύναμη του λόγου… Όχι για να γίνουν όλοι καλλιτέχνες, 
αλλά για να μη είναι κανένας δούλος». Τα εκθέματα, τα τραγούδια, οι πίνακες ζωγραφικής, 
οι φωτογραφίες ξυπνούν τη φαντασία, δίνουν πνοή στα αντικείμενα και ξετυλίγουν 
συναισθήματα. Άψυχα και έμψυχα μεταπλάθονται σε λόγο δημιουργικό και ο λόγος 
ανάλογα γίνεται μονόλογος, διάλογος, ποίημα ανασύροντας μια αλυσίδα βιωμάτων, 
καταστάσεων και εμπειριών σχολικής ζωής. 
 
6. Εργαστηριακά μέσα 
Το βιωματικό εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας 
εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται για τη συνολική πρόοδο του μαθητή (γνωστική, 
συναισθηματική και ψυχοκινητική), προωθούν την καινοτομία και αναζητούν εργαλεία που 
θα εμπλουτίσουν τον τρόπο παρέμβασής τους. Έχει διάρκεια 2 ωρών και απαιτείται 
αίθουσα, η οποία μπορεί να διαμορφωθεί για εργασία σε ομάδες, ένας υπολογιστής, ένας 
βίντεο-προβολέας (projector), και σύνδεση με το διαδίκτυο. Μέγιστος αριθμός 
συμμετεχόντων είναι τα 15 άτομα. Κατά τη διεξαγωγή του εργαστηρίου οι επιμορφούμενοι 
εργάζονται ατομικά, σε ζευγάρια και σε ομάδες των τριών ατόμων η καθεμιά, μια και η 
δημιουργική γραφή προσφέρεται για εργασία σε ομάδες και στοχεύει στη συνεργατική 
μάθηση και διερεύνηση Το σχέδιο δράσης προβλέπει την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων 
σε συγκεκριμένο χρόνο.  
 
7. Φάσεις υλοποίησης του βιωματικού εργαστηρίου 
Η υλοποίηση του βιωματικού εργαστηρίου περιλαμβάνει τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση οι 
επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί: α) ενημέρωση για το Μουσείο Παιδείας Πατρών και οπτική 
επαφή με τα ποικίλα εκθέματα του Μουσείου μέσα από μια προβολή παρουσίασης β) 
γίνεται αναφορά στον όρο δημιουργική γραφή και τη συνεισφορά της στη διδακτική πράξη. 
Στη δεύτερη φάση γίνονται ασκήσεις- παιχνίδια γνωριμίας, επικοινωνίας, ζεστάματος της 
ομάδας, χωρίζονται οι επιμορφούμενοι σε υποομάδες και διανέμονται δραστηριότητες 
δημιουργικής γραφής, στην τρίτη φάση, παρουσιάζουν το έργο τους και ακολουθεί το 
κλείσιμο της ομάδας. 
 
8. Δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής 
Α. Γράφω μια ιστορία με αφορμή δυο αντικείμενα του μουσείου παιδείας ή δύο 
φωτογραφίες με θέμα τη σχολική ζωή (αυτόματη γραφή) 
Β. Τα αντικείμενα του Μουσείου Παιδείας ζωντανεύουν  
Γ. Διαφήμιση (σχολικά αντικείμενα) 
Δ. Γράφω μια γαστριμαργική ιστορία σχολείου (συσσίτιο) 
Ε. Δημιουργία μονόλογου 
ΣΤ. Γράφω ιστορία ή ποίημα με αφορμή ένα πίνακα με θέμα τη σχολική ζωή (Winslow 
Homer 1871, Αγροτικό σχολείο).  
Ζ. Δημιουργώ ιστορία με αφορμή ένα τραγούδι: α) Μικρό παιδί, Μουσική/Στίχοι: Κόκοτος 
Λίνος/Βεργόπουλος Αργύρης, Τραγούδι: Ζωγράφος Γιώργος 

http://kithara.to/index.php?cmd=ci&cre=kpkptps+linps
http://kithara.to/index.php?cmd=ci&cre=kpkptps+linps
http://kithara.to/index.php?cmd=ci&cre=kpkptps+linps
http://kithara.to/index.php?cmd=ci&cre=bercpqpulps+arcurgs
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β) Όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο  Μουσική: στίχοι: Τραγούδι: Πασχάλης 
 
9. Συμπεράσματα 
Στο συγκεκριμένο βιωματικό εργαστήριο, βασικότερος στόχος είναι να δοθεί στους 
εκπαιδευτικούς η δυνατότητα να προσεγγίσουν τα ποικίλα εκθέματα του Μουσείου 
Παιδείας Πατρών βιωματικά- δημιουργικά με την τέχνη του λόγου και να έχουν την 
ευκαιρία να αντιληφθούν την πραγματικότητα μιας άλλης εποχής μέσα από την ερμηνεία 
τους. Ένας δεύτερος στόχος είναι η εξοικείωση τους με τον χώρο ενός Μουσείου Σχολικής 
Ζωής, τις δραστηριότητες που μπορούν να αναπτυχθούν σ’ αυτό και ειδικότερα στην 
περίπτωσή μας με το Μουσείο Παιδείας Πάτρας.  

Μέσω της επαφής τους με τα εκθέματα οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία 
να αναπτύξουν κριτική και δημιουργική σκέψη, δεδομένου ότι εμπλέκονται σε ενεργητική 
παρατήρηση η οποία δίνει μια διαφορετική και πιο χειραφετική ώθηση στη σκέψη τους 
(Κόκκος, 2011). 

Μέσα από τη παρουσίαση- ξενάγηση αναδύονται συναισθήματα κατά την 
αλληλεπίδρασή τους με τα εκθέματα και ενεργοποιείται η φαντασία τους. Αυτή η 
διαδικασία τους βοηθάει να εμπλακούν σε κριτικό στοχασμό, να ανακαλύψουν και να 
κατανοήσουν τα βαθύτερα νοήματα και μηνύματα που εμπεριέχονται στα εκθέματα. Έτσι, 
τα νοήματα που ανακαλύπτουν συμβάλλουν στο μετασχηματισμό της συλλογιστικής τους 
διεργασίας και τη συνακόλουθη μάθησή τους. 

Η σύγχρονη οπτική της μάθησης σε ένα μουσειακό χώρο προωθεί τον αναστοχασμό, 
καθώς το επιμορφούμενο υποκείμενο είναι ένα άτομο που βλέπει και σκέφτεται και είναι 
σε θέση να αναστοχαστεί, τόσο τα αντικείμενα που υπάρχουν γύρω του όσο και τις 
απόψεις και τα συναισθήματά του. 

Θεωρούμε ότι μέσω της συγκεκριμένης προσέγγισης οι στόχοι που θέτουμε 
επιτυγχάνονται. Οι εκπαιδευτικοί μέσα από την αξιοποίηση των εκθεμάτων παράγουν λόγο 
και στη συνέχεια μπορούν να σχεδιάσουν τις δικές τους δραστηριότητες προσαρμοσμένες 
στις δικές τους ομάδες. Επιδίωξή μας είναι να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον τους για το 
Μουσείο Παιδείας ως χώρου αναψυχής και δημιουργικής γραφής.  

Οι δραστηριότητες που θα επιλέξει κάθε εκπαιδευτικός- εμψυχωτής απαιτείται να 
ταιριάζουν στο επίπεδο της τάξης του ή της ομάδας που θέλει να επισκεφτεί το Μουσείο 
Παιδείας και να προσαρμόζονται στο χρόνο  που εκείνος διαθέτει για την άσκηση των 
μαθητών του στη δημιουργική γραφή πριν, κατά και μετά την επίσκεψη στο Μουσείο. Το 
βασικό πλεονέκτημα που έχει ένας εκπαιδευτικός είναι ότι γνωρίζει τους μαθητές του, τα 
ενδιαφέροντά τους και τις γνωστικές τους ικανότητες. 

Επιπρόσθετα, η δημιουργική γραφή ανοίγει το δρόμο στους εκπαιδευτικούς αρχικά και 
στη συνέχεια στους μαθητές τους να συνθέσουν εμπειρίες ζωής  με τις γνώσεις που 
αποκτούν κατά την επίσκεψη – ξενάγηση στο Μουσείο Παιδείας και να συνδυάσουν την 
ατομική εμπειρία της σχολικής ζωής με τις γνώσεις που αποκτούν στο Μουσείο σε ένα 
φαντασιακό επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο εμπλέκονται συναισθηματικά, άρα εκτιμούν τον 
χώρο του μουσείου, που αποτελεί ένα από τα ζητούμενα του βιωματικού σεμιναρίου.  

Μέσα από την καθοδήγηση των υπευθύνων του εργαστηρίου και την ζωντανή, 
διαδραστική συμμετοχή των εκπαιδευτικών, ο πίνακας, το πηλήκιο, το αριθμητήριο, η πένα, 
το μελανοδοχείο και τα άλλα αντικείμενα σχολικής ζωής  θα αφηγηθούν την ιστορία τους, 
με έναν τρόπο θα ζωντανέψουν και θα βγουν έξω από τις προθήκες του Μουσείου. Αυτός 
είναι ο ουσιαστικός στόχος του εργαστηρίου: να αναστηθούν οι ιστορίες της τέχνης, να 
ζωντανέψει μέσα στην φαντασία των εκπαιδευτικών η σχολική. 

http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=391
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Εν κατακλείδι, οι εκπαιδευτικοί εξοικειώνονται με τα εκθέματα, πλουτίζουν τον οπτικό 
τους ορίζοντα, οξύνουν την ευαισθησία και τη φαντασία τους, καθώς στο χώρο του 
Μουσείου Παιδείας ανακαλούν ή δημιουργούν μνήμη και εκφράζουν «κομμάτια του 
εαυτούς τους» με πολλές και ποικίλες εικόνες από τη σχολική ζωή.  
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Περίληψη 
Ο σύγχρονος άνθρωπος τίθεται καθημερινά αντιμέτωπος με πληθώρα προβλημάτων, τα οποία υποβαθμίζουν 
την ποιότητα της ζωής, ενώ συγχρόνως, δημιουργούν εμπόδια στην εν γένει εύρυθμη λειτουργία των 
κοινωνικών θεσμών. Προβλήματα όπως: η φτώχεια, η ανεργία, η μετανάστευση, η ξενοφοβία, ο ρατσισμός, η 
καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η εγκληματικότητα, η ρύπανση του αέρα, η διαχείριση των 
απορριμμάτων, η μείωση των αποθεμάτων του πόσιμου νερού κ.ά βρίσκονται τα τελευταία χρόνια σε έξαρση, 
δυσχεραίνοντας την καθημερινή ζωή του ανθρώπου. Αυτά τα προβλήματα εγείρουν, τόσο αυτόνομα, όσο και 
συνδυαστικά, ζητήματα που άπτονται του άμεσου ενδιαφέροντος της αειφόρου ανάπτυξης και της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Από την άλλη πλευρά, το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας συνιστά ένα 
σύγχρονο, διεπιστημονικό και συνεχώς εξελισσόμενο γνωστικό αντικείμενο που μελετά τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του ανθρώπου στο οικογενειακό και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (Κουτρούμπα, 
2004). Το γνωστικό αντικείμενο της Οικιακής Οικονομίας στην Α΄ και Β΄ τάξη του γυμνασίου έχει ως σκοπό να 
συνεισφέρει, ώστε το εύπλαστο άτομο της εφηβικής και προεφηβικής ηλικίας να καταστεί ενεργητικό, 
αυτοδύναμο και υπεύθυνο, αποκτώντας το σύνολο των στοιχείων, τα οποία έχει ανάγκη για την ανάπτυξη της 
προσωπικότητάς του (ΦΕΚ 33, 1998). Στη σύγχρονη εποχή αποτελεί κοινή παραδοχή ότι δε νοείται 
ολοκληρωμένη ανθρώπινη προσωπικότητα δίχως γνώσεις και ευαισθητοποίηση σε θέματα αειφόρου 
ανάπτυξης και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Σκοπός της εργασίας είναι να εντοπίσει και να αναδείξει 
ζητήματα στα  σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας της Α΄ και Β΄ τάξης του γυμνασίου 
που άπτονται του άμεσου ενδιαφέροντος της αειφόρου ανάπτυξης και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Για 
την υλοποίηση του σκοπού της εργασίας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ανάλυσης περιεχομένου. Από την 
πραγματοποιηθείσα ανάλυση προέκυψε ως κύριο συμπέρασμα ότι στα σχολικά εγχειρίδια υφίστανται 
πληθώρα ζητημάτων που διαχέουν, άμεσα ή έμμεσα, το εννοιολογικό περιεχόμενο και τις επιδιώξεις της 
αειφόρου ανάπτυξης και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, ως προς την έννοια της αειφόρου 
ανάπτυξης ιδιαίτερη αναφορά και εστίαση πραγματοποιείται σε ζητήματα του περιβάλλοντος και 
δευτερευόντως της οικονομίας και της κοινωνίας, ενώ αναφορικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση 
κυριαρχούν στα σχολικά εγχειρίδια τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας, του 
διαπολιτισμικού  σεβασμού και της αλληλεγγύης.     
 
Λέξεις-κλειδιά: Οικιακή Οικονομία, σχολικά εγχειρίδια, αειφόρος ανάπτυξη, διαπολιτισμική εκπαίδευση 
 
1. Εισαγωγή 
Ο σύγχρονος άνθρωπος αντιμετωπίζει πληθώρα προβλημάτων που υποβαθμίζουν την 
ποιότητα της ζωής τόσο των ενηλίκων, όσο και των παιδιών. Προβλήματα όπως: η φτώχεια, 
η ανεργία, η μετανάστευση, η ξενοφοβία, ο ρατσισμός, η καταπάτηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, η εγκληματικότητα, η ρύπανση του αέρα, η διαχείριση των απορριμμάτων, η 
μείωση των αποθεμάτων του πόσιμου νερού κ.ά βρίσκονται τα τελευταία χρόνια σε έξαρση 
δυσχεραίνοντας την καθημερινή ζωή του ανθρώπου. Αυτά τα προβλήματα εγείρουν, τόσο 
αυτόνομα, όσο και συνδυαστικά, ζητήματα που άπτονται του άμεσου ενδιαφέροντος της 
αειφόρου ανάπτυξης και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

Σε αυτό το σημείο είναι απαραίτητη η επισήμανση ότι το γνωστικό αντικείμενο της 
Οικιακής Οικονομίας ενδιαφέρεται άμεσα για θέματα αειφόρου ανάπτυξης και 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, η επιστήμη της Οικιακής Οικονομίας κινείται 
στο πλαίσιο της ανθρωποοικολογίας, οπότε είναι αναμενόμενο να αγγίζει και να εμβαθύνει 
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σε ζητήματα αειφόρου ανάπτυξης. Παράλληλα, θέτοντας μόνιμα τον άνθρωπο στο 
επίκεντρό της εμφανίζει αυξημένο ενδιαφέρον για θεματικές της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης που εστιάζουν στη βελτίωση της καθημερινής ζωής του ανθρώπου με 
ανθρωπιστικούς όρους.  

Επιπροσθέτως, η προηγούμενη δεκαετία στην εκπαίδευση ήταν αφιερωμένη στην 
αειφόρο ανάπτυξη. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη διαπίστωση ότι κατά το 
σχεδιασμό των σχολικών εγχειριδίων είχε ληφθεί μέριμνα να υπάρχει η διαπολιτισμική 
διάσταση σε αυτά (Νικολάου, 2005) γεννά το ερώτημα, αν στα σχολικά εγχειρίδια ενός 
μαθήματος όπως η Οικιακή Οικονομία, η οποία συνδέεται άμεσα με την αειφόρο ανάπτυξη 
και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, υφίστανται αντίστοιχα θέματα. Σκοπός της εργασίας 
είναι να εντοπίσει και να αναδείξει στα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος της Οικιακής 
Οικονομίας της Α΄ και Β΄ τάξης του γυμνασίου ζητήματα που άπτονται του άμεσου 
ενδιαφέροντος της αειφόρου ανάπτυξης και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Για την 
υλοποίηση του σκοπού χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ανάλυσης περιεχομένου. 

 
2. Η Οικιακή Οικονομία στην ελληνική εκπαίδευση 

Η Οικιακή Οικονομία αποτελεί ένα σύγχρονο, διεπιστημονικό και συνεχώς εξελισσόμενο 
γνωστικό αντικείμενο, το οποίο μελετά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ανθρώπου στο 
οικογενειακό και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (Κουτρούμπα, 2004). Συγχρόνως, από 
τη μελέτη του αναλυτικού προγράμματος σπουδών (ΦΕΚ 33, 1998) προκύπτει ότι σκοπός 
του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας της Α΄ και Β΄ τάξης του γυμνασίου είναι να 
συνεισφέρει, ώστε το εύπλαστο άτομο της εφηβικής και προεφηβικής ηλικίας να καταστεί 
ενεργητικό, αυτοδύναμο και υπεύθυνο, αποκτώντας το σύνολο των στοιχείων, τα οποία 
έχει ανάγκη για την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Σε αυτό το σημείο επισημαίνεται 
ότι η ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή συνιστά πρωταρχικό και σημαίνοντα στόχο 
του σχολείου. Το εκπαιδευτικό σύστημα είναι απαραίτητο να συμβάλει στην ολόπλευρη 
ανάπτυξη των μαθητών, προκειμένου να λειτουργούν ως υπεύθυνοι, ενεργοί και 
δημιουργικοί πολίτες σε μια πολύπλοκη κοινωνία, σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και 
αναδιαμορφούμενο κοινωνικό και παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον (Ματσαγγούρας, 2007; 
Φύκαρης, 2010). 

Συνεπώς, τεκμαίρεται ότι το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας ακολουθεί πολυεπίπεδα 
τις εξελίξεις της εποχής, προκειμένου να μεταδίδει στους μαθητές το σύνολο των 
απαιτούμενων γνώσεων, αξιών και αρχών που θα τους καταστήσουν στο άμεσο μέλλον 
υπεύθυνους και ενεργούς πολίτες.  
 
3. Γνωρίζοντας την Αειφόρο Ανάπτυξη 
Η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί μια έννοια, η οποία βρίσκεται στο επιστημονικό και όχι 
μόνο, προσκήνιο τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Ως προς το πρόταγμα της αειφόρου 
ανάπτυξης ο παραδεδομένος ορισμός σε παγκόσμιο επίπεδο είναι αυτός της Επιτροπής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη. Αυτή η επιτροπή όρισε στην 
έκθεσή της, γνωστή ως έκθεση Brundtland, την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης ως εκείνης 
που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος, δίχως να στερεί το δικαίωμα από τις μελλοντικές 
γενιές να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες (WCED, 1987). 

Αποτελεί σχεδόν καθολική παραδοχή ότι η αειφόρος ανάπτυξη είναι μια έννοια που 
περιλαμβάνει τρεις διαστάσεις: την οικονομική, την κοινωνική και την περιβαλλοντική 
(Φλογαΐτη, 2011) και κινείται σε πέντε κάθετα επίπεδα το διεθνές, το περιφερειακό, το 
εθνικό, το τοπικό και το οικιακό (WCED, 1987). Τομείς ενασχόλησης της αειφόρου 
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ανάπτυξης αποτελούν μεταξύ άλλων: η αλλαγή του κλίματος, η καθαρή ενέργεια, η 
ατμόσφαιρα, η διαχείριση των φυσικών πόρων, τα καταναλωτικά και παραγωγικά πρότυπα, 
η δημόσια υγεία, η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός, το δημογραφικό πρόβλημα, οι 
μεταφορές, οι χρήσεις της γης για χωροταξική ανάπτυξη, η κατοικία, οι συνθήκες ζωής, η 
οικονομική διάρθρωση και η διατήρηση και αποκατάσταση της ιστορικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς (Καδιγιαννόπουλος, 2015) 

Το αίτημα της αειφόρου ανάπτυξης απαιτεί σημαντικές αλλαγές και κυρίως έναν 
κατάλληλο μετασχηματισμό στη σχέση ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος, ο οποίος θα 
στηρίζεται σε ηθικά κριτήρια (Carvalho, 2001). Σε αυτή την κατεύθυνση μπορεί να 
συνεισφέρει σημαντικά η Οικιακή Οικονομία, καθώς απώτερος σκοπός της είναι να 
διαμορφώνει  ολοκληρωμένες προσωπικότητες και υπεύθυνους και ενεργούς πολίτες.  

Καταληκτικά δύναται να υποστηριχθεί ότι η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί κυρίαρχη 
έννοια της σύγχρονης εποχής, η οποία έχει τρεις διαστάσεις: την οικονομική, την κοινωνική 
και την περιβαλλοντική. Για να επιτευχθεί στην πράξη η αειφόρος ανάπτυξη απαιτείται ένας 
συνολικός κοινωνικός μετασχηματισμός και αλλαγή του τρόπου ζωής και σκέψης. Στην 
κατεύθυνση αυτή δύναται να συνεισφέρει σημαντικά η διδασκαλία του μαθήματος της 
Οικιακής Οικονομίας. 
 
4. Γνωρίζοντας τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 
Η διαπολιτισμική εκπαίδευση έχει εισέλθει δυναμικά στον ελλαδικό χώρο τις δύο 
τελευταίες δεκαετίες προσπαθώντας να επιλύσει ή να αμβλύνει ποικίλα προβλήματα όπως: 
ο ρατσισμός, η ξενοφοβία κ.ά. Διαπολιτισμική ορίζεται η εκπαίδευση, η οποία αποσκοπεί 
στην προετοιμασία ανεξάρτητων ανθρώπων για τη συμμετοχή τους σε μια δημοκρατική, 
πολυπολιτισμική κοινωνία που χαρακτηρίζεται από την πολιτιστική, εθνική, γλωσσική και 
θρησκευτική διαφορά και ανισότητα (Batelaan & Van Hoof, 1996). Τη διαπολιτισμική 
εκπαίδευση διέπουν αρχές όπως: η εκπαίδευση για την ενσυναίσθηση, την αλληλεγγύη, το 
διαπολιτισμικό σεβασμό και η εκπαίδευση εναντίον του εθνικιστικού τρόπου σκέψης 
(Essinger, 1988), καθώς και παραδοχές - βάσεις όπως: η αναγνώριση της ετερότητας, η 
κοινωνική συνοχή, η ισότητα και η δικαιοσύνη (Νικολάου, 2005). 

Στη διαπολιτισμική εκπαίδευση κυριαρχούν δύο κατευθύνσεις: αυτή του πολιτισμικού 
οικουμενισμού που αναδεικνύει τις ομοιότητες, τις οποίες εμφανίζουν οι πολιτισμικές αξίες 
των εκάστοτε διαφορετικών ομάδων σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία και αυτή της 
πολιτισμικής σχετικότητας που ξεκινά με δεδομένο την ισότητα των πολιτισμών και θέτει 
ως προτεραιότητα την ανάδειξη των πολιτισμικών διαφορών, οι οποίες υφίστανται μεταξύ 
των μελών ενός πολυπολιτισμικού συνόλου (Ευαγγέλου, 2007). 

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση ασχολείται μεταξύ άλλων με θέματα όπως: η εκπαίδευση 
για την ετερότητα, ο σεβασμός στην ετερότητα, οι αλλοδαποί μαθητές, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, η ενσωμάτωση στην κοινωνία, η ισότιμη συμμετοχή, οι ίσες ευκαιρίες, η 
κατανόηση, η κατάρριψη των στερεοτύπων κ.ά. 

Χρήζει ιδιαίτερης επισήμανσης ότι η διεθνής βιβλιογραφία κατατάσσει τη 
διαπολιτισμική εκπαίδευση στην κατηγορία των μαθημάτων, τα οποία έχουν τη δυνατότητα 
να τέμνουν εγκάρσια το πρόγραμμα σπουδών χωρίς να αποτελούν αυτόνομα μαθήματα 
(Νικολάου, 2007). Αυτή η προσέγγιση προσφέρει τη δυνατότητα διάχυσης της έννοιας, των 
αρχών και των αξιών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε πληθώρα γνωστικών 
αντικειμένων του αναλυτικού προγράμματος, μεταξύ αυτών και η Οικιακή Οικονομία. 
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Συνοψίζοντας, η διαπολιτισμική εκπαίδευση εμφορείται από συγκεκριμένες αρχές και 
εστιάζει σε στοχευμένες θεματικές επιδιώκοντας την ομαλή συνύπαρξη των ανθρώπων 
στην κοινωνία, καθώς και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου με ανθρωπιστικούς όρους.  

 
5. Η αειφορική και διαπολιτισμική διάσταση της Οικιακής Οικονομίας 
Σκοπός της εργασίας είναι να εντοπίσει και να αναδείξει ζητήματα στα σχολικά εγχειρίδια 
του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας (Αμπελιώτης κ.ά., 2014; Αποστολόπουλος κ.ά., 
2014) που άπτονται του άμεσου ενδιαφέροντος της αειφόρου ανάπτυξης και της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Για την επίτευξη του σκοπού της εργασίας χρησιμοποιήθηκε 
η μέθοδος της ανάλυσης περιεχομένου. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης περιεχομένου 
παρουσιάζονται στις δύο επόμενες υποενότητες. 

 
5.1 Η αειφορική διάσταση των σχολικών εγχειριδίων 
Από την ανάλυση περιεχομένου που πραγματοποιήθηκε στα σχολικά εγχειρίδια της 
Οικιακής Οικονομίας στην Α΄ και Β΄ τάξη του γυμνασίου ως προς την αειφορική διάστασή 
τους προέκυψαν ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο του 
σχολικού εγχειριδίου της Α΄ Γυμνασίου «Η οικογένεια και ο κοινωνικός περίγυρος» και 
ειδικότερα στην ενότητα: 1.1 Η οικογένεια – Η ελληνική οικογένεια γίνεται αναφορά στο 
πρόβλημα της υπογεννητικότητας μέσω του οποίου μπορεί να συζητηθεί το πληθυσμιακό 
ζήτημα σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει η αειφόρος ανάπτυξη. Αντίστοιχη αναφορά στο 
ζήτημα της διατήρησης ή και αύξησης του πληθυσμού πραγματοποιείται και στο δεύτερο 
κεφάλαιο «Οικονομικά της οικογένειας» στην ενότητα: 2.2 Ο οικονομικός ρόλος της 
οικογένειας. Συνεπώς, ο /η εκπαιδευτικός δύναται να παρουσιάσει επανειλημμένα την 
αειφορική προσέγγιση του πληθυσμιακού ζητήματος και να την καταστήσει σαφή. 

Στη συνέχεια στο τρίτο κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου της Α΄ Γυμνασίου «Διατροφή» και 
ειδικότερα στην ενότητα 3.1 Τροφή και τρόφιμα αναλύονται οι έννοιες του υποσιτισμού, 
της διαθεσιμότητας και της επάρκειας τροφίμων. Αυτές οι έννοιες αποτελούν κορυφαίο 
μέσο αφόρμησης για την παρουσίαση του επισιτιστικού ζητήματος στους μαθητές από τη 
σκοπιά της αειφόρου ανάπτυξης. 

Μελετώντας κανείς το πέμπτο κεφάλαιο του σχολικού εγχειριδίου της Α΄ Γυμνασίου 
«Κατοικία» διαπιστώνει ότι υφίστανται ορισμένα θέματα που αγγίζουν πτυχές της 
αειφόρου ανάπτυξης. Συγκεκριμένα στην ενότητα 5.1 Η κατοικία και η σημασία της για τον 
άνθρωπο αναφέρονται τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει μία κατοικία όπως: 
ανθεκτικές και οικολογικές πρώτες ύλες, κατάλληλο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, σωστό 
προσανατολισμό. Αυτά τα χαρακτηριστικά παραπέμπουν ευθέως στην περιβαλλοντική 
διάσταση της αειφόρου ανάπτυξης. Παράλληλα, στην ενότητα 5.3 Η ελληνική παραδοσιακή 
κατοικία αναλύεται η σύνδεση υλικών κατασκευής και παραδοσιακής ελληνικής κατοικίας. 
Αυτό το ζήτημα μπορεί να συνδεθεί άμεσα με τον κυρίαρχο ορισμό της αειφόρου 
ανάπτυξης, καθώς πραγματεύεται θέματα διαχείρισης των φυσικών πόρων και 
ανακύκλωσης υλικών. Αντίστοιχα, παρουσιάζονται στην ενότητα 5.4 Τύποι και μορφές 
κατοικίας τα πλεονεκτήματα (πρόσβαση στις αγορές, υπηρεσίες υγείας) και μειονεκτήματα 
(θόρυβος, καυσαέρια, απόσταση από τη φύση) της σύγχρονης αστικής κατοικίας, ενώ 
τονίζεται έντονα η διάσταση της λειτουργικότητας, της αισθητικής και της υγιεινής της 
κατοικίας. Στη συγκεκριμένη θεματολογία εστιάζουν κυρίως η οικονομική και κοινωνική 
διάσταση της αειφόρου ανάπτυξης. 

Από τη μελέτη του βιβλίου της Β΄ Γυμνασίου και ειδικότερα, του τρίτου κεφαλαίου 
«Οικονομικά της οικογένειας» διαπιστώνεται η διάθεση ενασχόλησης με το θέμα της 
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επάρκειας των πόρων. Συγκεκριμένα, στην ενότητα 3.3 Η ελεύθερη αγορά γίνεται αναφορά 
στους περιορισμένους πόρους που έχει στη διάθεσή της κάθε οικονομία, προκειμένου να 
καλύψει τις ανάγκες των μελών της. Η αναφορά στους περιορισμένους πόρους και στην 
ανάγκη κάλυψης των αναγκών των μελών μιας κοινωνίας παραπέμπει ευθέως στον ορισμό 
της αειφόρου ανάπτυξης κατά Brundtland. 

Η πιο άμεση αναφορά στην αειφόρο ανάπτυξη πραγματοποιείται στο τέταρτο κεφάλαιο 
«Συμπεριφορά του καταναλωτή». Αναλυτικότερα στην ενότητα 4.3 Προσδιοριστικοί 
παράγοντες της καταναλωτικής συμπεριφοράς παρουσιάζεται το δικαίωμα στην αειφόρο 
κατανάλωση, το οποίο συνδέεται ευθέως με την αειφόρο ανάπτυξη. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο «Διατροφή και διαιτολογία» στην ενότητα 5.1 Διατροφή και υγεία 
παρουσιάζεται η επίδραση που ασκεί το περιβάλλον στην ανάπτυξη και στην υγεία του 
ανθρώπου, οπότε θίγονται εμμέσως ζητήματα που αφορούν την περιβαλλοντική διάσταση  
της αειφόρου ανάπτυξης. Συγχρόνως, στις ενότητες 5.7 Βιταμίνες και 5.8 Ανόργανα στοιχεία 
παρουσιάζεται το ζήτημα της υποβιταμίνωσης και της έλλειψης μετάλλων και 
ιχνοστοιχείων. Μέσω αυτού του ζητήματος δύναται να πραγματοποιηθεί μια εκτενής 
αναφορά και ανάλυση του προβλήματος του υποσιτισμού που ταλανίζει σημαντικό τμήμα 
του παγκόσμιου πληθυσμού και άπτεται άμεσα της οικονομικής και κοινωνικής διάστασης 
της αειφόρου ανάπτυξης.  

Αναφορικά με το έκτο κεφάλαιο «Οικολογία και κατοικία» ο μαθητής μελετά ποικίλα  
περιβαλλοντικά ζητήματα και προβλήματα και συγχρόνως έρχεται έμμεσα σε επαφή με την 
έννοια της αειφόρου ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, στην ενότητα 6.2 Φυσικοί πόροι και 
ενεργειακή κατάσταση πραγματοποιείται κατάταξη των φυσικών πόρων σε ανανεώσιμους, 
μη ανανεώσιμους και δυνητικά ανανεώσιμους. Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
συνιστά κορυφαίο ζήτημα αειφόρου ανάπτυξης, το οποίο αντιπροσωπεύει και αντίστοιχους 
δείκτες αειφόρου ανάπτυξης (Atkisson, 1996). Παράλληλα, τα μεγάλα περιβαλλοντικά 
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης ενδιαφέρουν την αειφόρο ανάπτυξη και 
αναλύονται στην ενότητα 6.3 Οικολογική κρίση. Προβλήματα όπως: η ατμοσφαιρική 
ρύπανση, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η τρύπα του όζοντος, το νέφος, η όξινη βροχή, η 
ρύπανση των νερών και το πρόβλημα των στερεών αποβλήτων προσφέρουν ποικίλες 
δυνατότητες στην κατεύθυνση ανάδειξης της αειφορικής διάστασης της επίλυσής τους. 

Επιπροσθέτως, η ενότητα 6.4 Η κατοικία στο αγροτικό και αστικό περιβάλλον ασχολείται 
με τα προβλήματα που δημιουργεί η χρήση μεγάλων γεωργικών μηχανημάτων, 
λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, αναδεικνύει την αξία της βιολογικής γεωργίας και εστιάζει  
στο πρόβλημα της αστυφιλίας, καθώς και στις πηγές ηχορύπανσης. Με αυτόν τον τρόπο 
προσεγγίζει ποικίλα θέματα που άπτονται του άμεσου ενδιαφέροντος της αειφόρου 
ανάπτυξης. Επιπροσθέτως, στις ενότητες 6.5 Κατοικία – Ρύπανση – Αντιρρύπανση και 6.6 
Οικολογικός σχεδιασμός συζητούνται θέματα όπως: η ποιότητα του εσωτερικού αέρα και οι 
σημαντικότερες πηγές ρύπανσής του, ο βιοκλιματικός σχεδιασμός, ο ορθός τρόπος 
σχεδίασης των μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και ο οικολογικός σχεδιασμός των 
προϊόντων. Το σύνολο αυτών των ζητημάτων αφορούν την αειφόρο ανάπτυξη. 

Παράλληλα, η αειφόρος ανάπτυξη ενδιαφέρεται άμεσα και για θέματα εξοικονόμησης 
ενέργειας. Τέτοια θέματα είναι η χρήση οικολογικών λαμπτήρων, ηλιακού θερμοσίφωνα 
και η μειωμένη κατανάλωση ενέργειας από ηλεκτρικές συσκευές. Αυτά αναπτύσσονται στο 
έβδομο κεφάλαιο «Οικιακή Τεχνολογία» και ειδικότερα στην ενότητα 7.2 Οικογένεια και 
σύγχρονη οικιακή τεχνολογία. Επίσης, το σημαίνων ζήτημα της ορθολογικής χρήσης 
ενέργειας, παράλληλα με αυτό της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, ενδιαφέρουν άμεσα 
την αειφόρο ανάπτυξη και αναλύονται στην ενότητα 7.3 Επιπτώσεις της σύγχρονης οικιακής 
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τεχνολογίας. Στην τελευταία ενότητα του έβδομου κεφαλαίου 7.4 Ανακύκλωση 
παρουσιάζονται όλες οι πτυχές της ανακύκλωσης, η οποία έχει ιδιαίτερη αξία και σημασία 
για την αειφόρο ανάπτυξη.  

Το όγδοο κεφάλαιο «Αγωγή Υγείας» προσεγγίζει με έμμεσο τρόπο ορισμένα ζητήματα 
αειφόρου ανάπτυξης που άπτονται περισσότερο της περιβαλλοντικής και κοινωνικής 
διάστασής της. Συγκεκριμένα, στην ενότητα 8.1 Νοσήματα και ασθένειες αναλύονται οι 
επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία από τις αλλοιώσεις του φυσικού περιβάλλοντος, τον 
αμίαντο, το μόλυβδο, την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και το σύνδρομο 
ανοσοανεπάρκειας (AIDS). Αυτά τα ζητήματα προσφέρουν στον / στην εκπαιδευτικό τη 
δυνατότητα να αναλύσει τι θεωρείται αειφόρο στις αντίστοιχες περιπτώσεις, εστιάζοντας  
ταυτόχρονα στους κινδύνους που υπάρχουν για τον άνθρωπο, εφόσον δεν ακολουθήσει το 
δρόμο της αειφορίας. 

Η αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, η οποία αναλύεται στην τρίτη ενότητα (9.3 
Φυσικές καταστροφές) του ένατου κεφαλαίου «Πρώτες Βοήθειες», αποτελεί ζήτημα που 
εστιάζει η αειφόρος ανάπτυξη. Οι φυσικές καταστροφές αγγίζουν τόσο την περιβαλλοντική, 
όσο και την κοινωνική και οικονομική διάσταση της αειφόρου ανάπτυξης, καθώς τα θύματα 
των φυσικών καταστροφών χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης σε κοινωνικό και οικονομικό 
επίπεδο.      

Από τα παραπάνω προκύπτει ως κύριο συμπέρασμα ότι στα σχολικά εγχειρίδια της 
Οικιακής Οικονομίας υφίσταται πληθώρα ζητημάτων, τα οποία προσφέρονται για ανάδειξη 
κυρίως  της περιβαλλοντικής και δευτερευόντως της κοινωνικής και οικονομικής διάστασης 
της αειφόρου ανάπτυξης.   
 
5.2 Η διαπολιτισμική διάσταση των σχολικών εγχειριδίων 
Ερευνώντας τα σχολικά εγχειρίδια της Οικιακής Οικονομίας με τη μέθοδο της ανάλυσης 
περιεχομένου, ως προς τη διαπολιτισμική διάστασή τους, προέκυψαν χρήσιμα 
αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο του σχολικού εγχειριδίου της Α΄ 
Γυμνασίου «Η οικογένεια και ο  κοινωνικός περίγυρος» και ειδικότερα στην ενότητα: 1.1 Η 
οικογένεια – Η ελληνική οικογένεια προσφέρονται στους εκπαιδευτικούς ποικίλες ευκαιρίες 
για διαπολιτισμική προσέγγιση. Πιο αναλυτικά, στο κείμενο γίνεται εκτενής αναφορά στην 
εναλλαγή των προσώπων και των φύλων στην αρχηγία της οικογένειας ανά εποχή και 
περιοχή. Επίσης, παρουσιάζεται η χριστιανική προσέγγιση για την οικογένεια. Ειδικότερα 
αναφέρεται ότι ο Χριστιανισμός διακήρυξε την ισότητα ανάμεσα στον άνδρα και στη 
γυναίκα, καθώς και μεταξύ όλων των ανθρώπων, ενώ παράλληλα, πρόβαλλε την ανάγκη για 
αλληλοκατανόηση, σεβασμό και αγάπη μεταξύ των μελών της οικογένειας, αλλά και 
ευρύτερα. Στην ίδια ενότητα γίνεται λόγος για την ανάγκη διατήρησης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και της παράδοσης μέσω της οικογένειας. Κατά αυτόν τον τρόπο διαχέονται 
αρχές και βάσεις της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης όπως: η ενσυναίσθηση, η αλληλεγγύη, ο 
διαπολιτισμικός σεβασμός, η ισότητα και η κοινωνική συνοχή. 

Στη δεύτερη ενότητα του πρώτου κεφαλαίου 1.2 Οικογενειακή αγωγή οι μαθητές  
διδάσκονται ότι η κοινωνικοποίηση του ανθρώπου πραγματοποιείται μέσω της μετάδοσης 
συνηθειών, εθίμων και παραδόσεων. Οι συνήθειες, τα έθιμα και οι παραδόσεις σε περιοχές 
της Ελλάδας και του υπόλοιπου κόσμου αποτελούν ευκαιρία διαπολιτισμικής ζύμωσης και  
ώσμωσης, καθώς μπορούν να αναδειχθούν τα κοινά ή διαφορετικά σημεία τους.   

Η ενότητα 1.3 Κοινωνικός περίγυρος – Μορφές διαπροσωπικών σχέσεων αναδεικνύει 
την αξία της συνεργασίας, της συμμετοχής, της αναγκαιότητας της ελεύθερης έκφρασης 
γνώμης, της αποδοχής της γνώμης των άλλων και του σεβασμού των ανθρωπίνων 
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δικαιωμάτων. Αυτά τα σημεία ενσπείρουν και καλλιεργούν αρχές, βάσεις και αξίες της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Επίσης, σημαντικές έννοιες για τη διαπολιτισμική 
εκπαίδευση όπως: ο αλληλοσεβασμός στις διαπροσωπικές σχέσεις, η αλληλεγγύη, η 
συνεργασία, η άμιλλα, η ανθρωπιά, καθώς και η κατανόηση και ο σεβασμός στο άλλο φύλο 
διδάσκονται οι μαθητές στην πέμπτη ενότητα 1.5 Η κοινωνικότητα των νέων. 

Επιπροσθέτως, η διατροφή συνιστά πρόσφορο έδαφος για την καλλιέργεια 
διαπολιτισμικής κατανόησης και συνείδησης, καθώς προσφέρεται για την ανάδειξη των 
κοινών ή διαφορετικών διατροφικών στοιχείων και συνηθειών μεταξύ των λαών. 
Συγκεκριμένα, στο τρίτο κεφάλαιο του εγχειριδίου της Α΄ Γυμνασίου «Διατροφή» στην 
ενότητα 3.1 Τροφή και τρόφιμα γίνεται αναφορά στις νόσους πολιτισμού. Αυτές δύνανται 
να λειτουργήσουν ως συνδετικός κρίκος για διαπολιτισμική προσέγγιση, καθώς αφορούν 
σχεδόν το σύνολο των ανθρώπων. Συγχρόνως, στην ενότητα 3.4 Ομάδα 2η: Φρούτα και 
χορταρικά παρουσιάζεται η υστέρηση στην κατανάλωση φρούτων και λαχανικών στον 
ελλαδικό και διεθνή χώρο και οι συνέπειές της για την ανθρώπινη υγεία. Αυτή η 
διαπίστωση προσφέρει πληθώρα δυνατοτήτων για διαπολιτισμικές προσεγγίσεις. 

Στην ενότητα 3.8 Γλυκίσματα – Ροφήματα – Ποτά παρουσιάζονται και αναλύονται τα 
διάφορα είδη γλυκισμάτων, ροφημάτων και ποτών. Ο / η εκπαιδευτικός δύναται να 
αναφερθεί στην αποδοχή που τυγχάνουν στην καθημερινή μας ζωή γλυκίσματα, ροφήματα 
και ποτά ανεξάρτητα από τη χώρα παραγωγής και προέλευσής τους. Κατά αυτό τον τρόπο 
θα καλλιεργηθεί ο διαπολιτισμικός σεβασμός και θα αμβλυνθεί ο εθνικιστικός τρόπος 
σκέψης. Αντίστοιχα, η ενότητα 3.9 Σχεδιασμός γευμάτων αναφέρεται στον κοινό τρόπο 
διατροφής των λαών της μεσογείου (μεσογειακή πυραμίδα διατροφής). Αυτός δύναται να 
περιορίσει τον εθνικιστικό τρόπο σκέψης, να καλλιεργήσει το διαπολιτισμικό σεβασμό, την 
ισότητα, καθώς και να αναπτύξει αισθήματα ενσυναίσθησης και αλληλεγγύης για τους 
μετανάστες από μεσογειακές και όχι μόνο χώρες. 

Το τέταρτο κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου της Α΄ Γυμνασίου «Αγωγή Υγείας – Πρόληψη 
Ατυχημάτων» πραγματεύεται θέματα όπως: η ατομική υγιεινή, η στοματική υγεία, το 
κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ, η σωστή χρήση των φαρμάκων και τα ατυχήματα στο 
σπίτι, σε δημόσιους χώρους και στο δρόμο. Αυτά τα θέματα είναι σημαίνοντα για το σύνολο 
των ανθρώπων παγκοσμίως και επομένως, η ανάδειξη αυτής της διάστασής του συμβάλλει 
στην ενσυναίσθηση, στο διαπολιτισμικό σεβασμό και στην εξάλειψη του εθνικιστικού 
τρόπου σκέψης. 

 Μελετώντας το πέμπτο κεφάλαιο του σχολικού εγχειριδίου της Α΄ Γυμνασίου 
«Κατοικία» διαπιστώνει κανείς ότι υφίστανται ζητήματα που αγγίζουν πτυχές της  
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, στην ενότητα 5.1 Η κατοικία και η σημασία της 
για τον άνθρωπο αναφέρεται η πολιτισμική διάσταση της κατοικίας και ειδικότερα οι 
πτυχές της διακόσμησης και της αρχιτεκτονικής της. Η συζήτηση γύρω από αυτές 
συμβάλλει, επίσης, στην καλλιέργεια διαπολιτισμικού σεβασμού, καθώς και στην εξάλειψη 
του εθνικιστικού τρόπου σκέψης. Αντίστοιχα αποτελέσματα επιτυγχάνονται μέσω της 
ενότητας 5.2 Ιστορική εξέλιξη της κατοικίας στην οποία πραγματοποιείται μια διαχρονική 
παρουσίαση της εξέλιξης της κατοικίας από τους προϊστορικούς χρόνους, έως τους 
νεότερους και αναδεικνύεται η κοινή πορεία των λαών μέσα στο χρόνο και οι κοινές ως 
προς την κατοικία ανάγκες τους. Συγχρόνως, στην ενότητα 5.3 Η ελληνική παραδοσιακή 
κατοικία εκφράζεται η άποψη ότι τα παραδοσιακά σπίτια χρήζουν σεβασμού και προσοχής, 
ώστε να διασωθούν και να διατηρηθούν. Αυτή η προσέγγιση ανοίγει δίαυλους συζήτησης 
για αντίστοιχες κατοικίες σε άλλες χώρες συμβάλλοντας στο διαπολιτισμικό σεβασμό και 
στην εξάλειψη του εθνικιστικού τρόπου σκέψης. 
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Η ενδυμασία αποτελεί μέρος της καθημερινής ζωής του ανθρώπου, το οποίο 
υποδηλώνει συχνά τη θρησκεία, την εθνική καταγωγή, την ιδεολογία και το πολιτισμικό 
περιβάλλον του. Αυτά τα ζητήματα πραγματεύεται το έκτο κεφάλαιο «Ενδυμασία» και 
ειδικότερα η ενότητα 6.1 Η ενδυμασία και η σημασία της για τον άνθρωπο. Κατά αυτόν τον 
τρόπο ο εκπαιδευτικός δύναται να αναδείξει θέματα σεβασμού της ετερότητας, 
ενσυναίσθησης, διαπολιτισμικού σεβασμού, ισότητας, κοινωνικής συνοχής, καθώς και 
κοινωνικής δικαιοσύνης. Αντίστοιχα, στην ενότητα 6.2 Ιστορική εξέλιξη της ενδυμασίας – Η 
ελληνική παραδοσιακή ενδυμασία παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη της ενδυμασίας και 
τονίζεται ιδιαίτερα η αξία της ενδυμασίας ως στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτή η 
διάσταση της ενδυμασίας είναι χρήσιμη στην προσπάθεια για καλλιέργεια του 
διαπολιτισμικού σεβασμού. Από την άλλη, η παρουσίαση της διαχρονικής εξέλιξης της 
ενδυμασίας προσφέρεται για την ανάπτυξη σεβασμού στην ετερότητα, καθώς και για τον 
εντοπισμό των κοινών και διαφορετικών στοιχείων στην ενδυμασία των λαών την οποία 
πρεσβεύουν αντίστοιχα ο πολιτισμικός οικουμενισμός και ο πολιτισμικός σχετικισμός. 

Από την ανάλυση περιεχομένου στο σχολικό εγχειρίδιο της Β΄ Γυμνασίου διαπιστώνεται 
ότι στο πρώτο κεφάλαιο «Οικιακή Οικονομία και ελληνικός πολιτισμός» γίνονται  
επαναλαμβανόμενες αναφορές στη ιδιαίτερη αξία της φιλοξενίας. Συγκεκριμένα στις 
ενότητες 1.1 Η Οικιακή Οικονομία στην αρχαία Ελλάδα, 1.2 Η Οικιακή Οικονομία στο 
Βυζάντιο και 1.3 Η Οικιακή Οικονομία στα μεταβυζαντινά χρόνια αναφέρονται τα 
χαρακτηριστικά της φιλοξενίας προς τους «ξένους». Συνεπώς, οι συγκεκριμένες ενότητες 
προσφέρονται για να θιγούν και να αναλυθούν ζητήματα μετανάστευσης, αλληλεγγύης 
προς τους πρόσφυγες, καθώς και εξάλειψης των εθνικιστικών ιδεών. 

Στην ενότητα 1.4 Η ελληνική λαϊκή τέχνη οι μαθητές διδάσκονται μεταξύ άλλων για το 
γεγονός ότι ειδικευμένοι Έλληνες τεχνίτες περιόδευαν σε διάφορα μέρη της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας εκτελώντας διάφορα έργα, οπότε εμμέσως δημιουργείται πρόσφορο 
έδαφος για αναφορές στο διαχρονικό φαινόμενο της μετανάστευσης, για καλλιέργεια του  
διαπολιτισμικού σεβασμού και εξάλειψη του εθνικιστικού τρόπου σκέψης. Παράλληλα, οι 
μαθητές μπορούν να εντοπίσουν κοινά στοιχεία λαϊκής τέχνης ανάμεσα στους λαούς 
κινούμενοι στην κατεύθυνση του πολιτισμικού οικουμενισμού. 

Η κυριότερη διαπολιτισμική προσέγγιση στο τέταρτο κεφάλαιο «Συμπεριφορά του 
καταναλωτή» πραγματοποιείται στην ενότητα 4.3 Προσδιοριστικοί παράγοντες της 
καταναλωτικής συμπεριφοράς. Σε αυτή την ενότητα αναλύονται μεταξύ άλλων το φύλο, οι 
παραδόσεις, η θρησκεία και η γεωγραφική περιοχή ως σημαντικοί προσδιοριστικοί  
παράγοντες της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Μέσω αυτών των παραγόντων  
πραγματοποιείται μια εις βάθος έμμεση προσέγγιση στις αρχές και στις βάσεις της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.  

Το όγδοο κεφάλαιο «Αγωγή Υγείας» στην ενότητα 8.1 Νοσήματα και ασθένειες 
παρουσιάζει το σύνδρομο ανοσοανεπάρκειας (AIDS). Εκτός από τις αναμενόμενες για την 
υγεία γνώσεις δύναται να μεταδοθούν μηνύματα που να αγγίζουν τον τρόπο συμπεριφοράς 
έναντι αυτών των ασθενών. Αυτή η συμπεριφορά πρέπει να την χαρακτηρίζει η 
ενσυναίσθηση, η αλληλεγγύη, η ισότητα και η αποδοχή της διαφορετικότητας, οι οποίες 
αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Επιπροσθέτως, στην 
ενότητα 8.3 Έφηβοι – Διαφυλικές σχέσεις παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του ανδρικού 
και του γυναικείου φύλου, καθώς και τρόποι προσέγγισης και συμπεριφοράς προς το άλλο 
φύλο. Στην παρουσίαση γίνεται λόγος για την ανάγκη ύπαρξης κατανόησης, 
αλληλοσεβασμού, σωστής επικοινωνίας και συμπαράστασης στον άλλον. Αυτά τα στοιχεία 
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εμπλέκονται με αρχές και βάσεις της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης όπως: η ενσυναίσθηση, 
ο διαπολιτισμικός σεβασμός και η αλληλεγγύη. 

Το ένατο κεφάλαιο «Πρώτες βοήθειες» στην πρώτη ενότητά του (9.1 Φαρμακευτικές 
ουσίες - Ναρκωτικά) παρουσιάζει τις επιδράσεις των ναρκωτικών ουσιών, του αλκοόλ και 
του καπνού στην ανθρώπινη υγεία. Μια διαπολιτισμική ματιά σε αυτή την ενότητα θα 
αναδείκνυε την ανάγκη προσέγγισης των εθισμένων σε αυτές τις ουσίες ανθρώπων με 
ενσυναίσθηση, αλληλεγγύη και ισότητα, ώστε σταδιακά να ξεπεράσουν το πρόβλημα του 
εθισμού που αντιμετωπίζουν (Καδιγιαννόπουλος κ.ά., 2015). 

Στη δεύτερη ενότητα Γάμος και οικογένεια του δέκατου κεφαλαίου «Προετοιμασία για 
το μέλλον» αναφέρεται ότι οι έγγαμοι πρέπει να δείχνουν μεταξύ άλλων αμοιβαίο σεβασμό 
και κατανόηση, εμπλέκοντας εμμέσως αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Αντίστοιχα, 
στην τρίτη ενότητα Σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας αναπτύσσεται η άποψη ότι οι 
σχέσεις των μελών της οικογένειας είναι αναγκαίο να βασίζονται στην ισότητα, στο 
σεβασμό στην ανθρώπινη προσωπικότητα και στην αξιοπρέπεια, ενώ τα προβλήματα 
μεταξύ των μελών της είναι απαραίτητο να επιλύονται με διάλογο, αλληλοκατανόηση και 
σεβασμό στη γνώμη των άλλων. Αυτά τα χαρακτηριστικά εκφράζουν, επίσης, άμεσα ή 
έμμεσα, αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Η διαπολιτισμική διάσταση γίνεται 
εμφανής στην ενότητα 10.4 Στοιχεία Οικογενειακού Δικαίου, καθώς αυτή αναφέρεται στο 
σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις ελευθερίες, στην ανάγκη για ισότητα των δύο 
φύλων, διαφύλαξη των δικαιωμάτων του παιδιού και σεβασμού των θρησκευτικών 
πεποιθήσεων. 

Συνοψίζοντας συμπεραίνεται ότι στα σχολικά εγχειρίδια της Οικιακής Οικονομίας 
υφίσταται πληθώρα ζητημάτων που άπτονται του ενδιαφέροντος της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης και προσφέρουν στους εκπαιδευτικούς την ευκαιρία για ποικίλες 
διαπολιτισμικές προσεγγίσεις. 
 
6. Συμπεράσματα - Προτάσεις 
Από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στις προηγούμενες ενότητες προκύπτουν 
ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα. Αρχικά διαπιστώνει κανείς ότι στα σχολικά εγχειρίδια 
της Οικιακής Οικονομίας της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου υπάρχουν διάσπαρτα ζητήματα και 
στοιχεία που παραπέμπουν, άμεσα ή έμμεσα, στην αειφόρο ανάπτυξη και στη 
διαπολιτισμική εκπαίδευση. 

Ως προς την αειφόρο ανάπτυξη τα σχολικά εγχειρίδια της Οικιακής Οικονομίας της Α΄ και 
Β΄ Γυμνασίου συμπεραίνεται ότι εστιάζουν κυρίως στην περιβαλλοντική και δευτερευόντως 
στην κοινωνική και οικονομική διάστασή της. Ειδικότερα, ως προς την περιβαλλοντική 
διάσταση αναδεικνύονται θεματικές της αειφόρου ανάπτυξης που αφορούν στην 
προστασία του περιβάλλοντος και στην εξοικονόμηση ενέργειας. Η κοινωνική διάσταση της 
αειφόρου ανάπτυξης αναδεικνύεται μέσω της ενασχόλησης με το επισιτιστικό και 
πληθυσμιακό ζήτημα, ενώ η οικονομική διάσταση μελετάται κυρίως από την οπτική της 
ορθής καταναλωτικής συμπεριφοράς. 

Η διαπολιτισμική διάσταση στα σχολικά εγχειρίδια της Οικιακής Οικονομίας της Α΄ και Β΄ 
Γυμνασίου είναι αρκετά έντονη, καθώς αναδεικνύονται ποικίλα ζητήματα όπως:  
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σχέσεων, διαπολιτισμικού σεβασμού, αλληλεγγύης, ισότητας 
και διατήρησης και σεβασμού της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Η ύπαρξη θεμάτων που άπτονται του ενδιαφέροντος της αειφόρου ανάπτυξης και της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στα σχολικά εγχειρίδια της Οικιακής Οικονομίας της Α΄ και Β΄ 
Γυμνασίου καθιστά επιτακτική ανάγκη τη στοχευμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα 
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αντίστοιχα ζητήματα. Επίσης, είναι αναγκαία η ανάδειξη - παρουσίαση συγκεκριμένων 
τρόπων - προτάσεων προσέγγισής τους μέσω του αναλυτικού προγράμματος και του 
βιβλίου του καθηγητή. 

Καταληκτικά, προκύπτει ως συμπέρασμα ότι στα σχολικά εγχειρίδια της Οικιακής 
Οικονομίας της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου υφίστανται τόσο η αειφορική, όσο και η διαπολιτισμική 
διάσταση, με την τελευταία να είναι πιο έντονη. Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαίο ο / η 
εκπαιδευτικός να αναδεικνύει τα αντίστοιχα ζητήματα προς, άμεσο και μακροπρόθεσμο,  
όφελος τόσο των μαθητών, όσο και του κοινωνικού συνόλου. Στην κατεύθυνση αυτή θα 
συνεισφέρει σημαντικά η στοχευμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα αντίστοιχα 
ζητήματα.      
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Περίληψη 

Η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών καθώς και η ανατροφοδότηση μέσα από την αλληλεπίδραση των μελών 
της ομάδας αποτελεί ένα βασικό μέσο για την επαγγελματική ανάπτυξη και αυτομόρφωσή τους. Στο πλαίσιο 
αυτό, η έρευνα δράση αποτελεί ένα εργαλείο που δίνει ευκαιρίες στους εκπαιδευτικούς να αξιοποιήσουν την 
εμπειρία τους, τόσο ατομικά όσο και συλλογικά, για να βελτιώσουν την ίδια τη δράση και κατ΄ επέκταση τη 
διδασκαλία και τις εκπαιδευτικές τους πρακτικές.  Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανάπτυξη 
συνεργασίας μεταξύ των νηπιαγωγών για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών τους μέσα από το  
σχεδιασμό,  υλοποίηση και  αξιολόγηση προγραμμάτων Μετάβασης από το νηπιαγωγείο στο Δημοτικό 
σχολείο. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η συνεργατική έρευνα δράσης. Η ερευνητική ομάδα 
αποτελείτο από 6 νηπιαγωγούς της 56ης Περιφέρειας Π.Α Αττικής και τη Σχολική Σύμβουλο, η οποία 
λειτούργησε ως «κριτικός φίλος». Το πρόγραμμα διήρκησε 6 μήνες και η ομάδα πραγματοποίησε 15 
συναντήσεις. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος η ομάδα εστίασε στον αναστοχασμό πάνω στη 
δράση μέσα από την ανάπτυξη κριτικής και συζήτησης για την πραγματοποίηση αλλαγών, με σκοπό τη 
βελτίωση των πρακτικών που ακολουθούσαν. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή και την 
ανάλυση των δεδομένων ήταν το Ημερολόγιο νηπιαγωγού, Πρωτόκολλα παρατηρήσεων, Μαγνητοφωνήσεις 
και Βιντεοσκοπημένες δράσεις. Μέσα σε ένα συνεργατικό πλαίσιο οι εκπαιδευτικοί ήρθαν σε επαφή με 
συλλογικά φαινόμενα και καταστάσεις στοχασμού δίνοντας έμφαση σε αξίες όπως η συνεργασία, 
αλληλοβοήθεια, ο σεβασμός και η επικοινωνία, γεγονός που βοήθησε στον εμπλουτισμό των γνώσεων τους, 
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως της κριτικής, της ακρόασης, της αποδοχής της άποψης των άλλων και τελικά 
στην επιλογή των κατάλληλων και αποτελεσματικότερων διδακτικών πρακτικών για την εφαρμογή του 
προγράμματος. Τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής ανέδειξαν ότι, όταν οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν 
συνεργασία μεταξύ τους και συμμετέχουν σε διαδικασίες στοχασμού τα αποτελέσματα είναι θετικά τόσο για 
τους ίδιους και την επαγγελματική τους ανάπτυξη, όσο και για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (παιδιά, 
νηπιαγωγείο, οικογένεια).   
Λέξεις-κλειδιά: έρευνα δράσης, επιμόρφωση, μετάβαση, προσχολική ηλικία 
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Εισαγωγή 
Έρευνα δράσης είναι μια μορφή αυτοκριτικής έρευνας που κάνουν όσοι συμμετέχουν σε 
κοινωνικές καταστάσεις συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών αποσκοπώντας 
αφενός, στο να κατανοήσουν τις πρακτικές που ακολουθούν καθώς και τις περιστάσεις 
κάτω από τις οποίες λειτουργούν οι πρακτικές αυτές και αφετέρου,  στο να βελτιώσουν 
αυτές τις πρακτικές (Carr & Kemmis, 1997).  Η έρευνα αυτή αποσκοπεί στη μελέτη μιας 
κοινωνικής κατάστασης όπου οι συμμετέχοντες είναι και οι ερευνητές με την προοπτική να 
βελτιώσουν την ποιότητα της δράσης (Somekh, 1988). Είναι μια μικρής κλίμακας επιτόπια 
έρευνα με συμμετοχικό, διαλεκτικό και ισότιμα συνεργατικό χαρακτήρα ως προς τα 
εμπλεκόμενα μέλη. Στοχεύει αρχικά, στον εντοπισμό, προσδιορισμό και ανάλυση κάποιου 
συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προβλήματος, μέσα σε ένα περιορισμένο τοπικά πραγματικό 
πλαίσιο και στη συνέχεια, μέσα από μια διαδικασία διορθωτικών τακτικών, προσπαθεί να 
βρει λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος (Ανδρεαδάκης, 2005, McNiff, 1992, 
2001). 

Η έρευνα δράσης αποτελεί μια εναλλακτική επιμορφωτική πρακτική  που δίνει στον 
εκπαιδευτικό σημαντικό και πρωτεύοντα ρόλο στην επιμορφωτική διαδικασία αφού 
προϋποθέτει την άμεση ενεργοποίηση του (Wideman et al., 2000). Ο εκπαιδευτικός από 
αντικείμενο μελέτης και παθητικός δέκτης των επιμορφωτικών διαδικασιών γίνεται ενεργό 
υποκείμενο που ερευνά (Κατσαρού & Τσάφος 2003), εφαρμόζει νέες πρακτικές και ελέγχει 
την αποτελεσματικότητα τους και μετατρέπεται ο ίδιος σε ερευνητή της διδασκαλίας και 
εκπαιδευτικής πράξης (McNiff, 1992). Ο εκπαιδευτικός, στην προκειμένη περίπτωση θέτει 
τα ερωτήματα της έρευνας του, αποφασίζει τη μεθοδολογία που θα ακολουθήσει και στη 
συνέχεια εφαρμόζει και αντλεί στοιχεία που θα το βοηθήσουν να καταλήξει σε 
συμπεράσματα (Altrichter et al., 2001). Μέσα από αυτή την επιμορφωτική διαδικασία οι 
εκπαιδευτικοί έχουν την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν τις προσωπικές τους 
εκπαιδευτικές αρχές και θεωρίες για τη διδασκαλία, να τις επανεξετάσουν καθώς και να 
κατανοήσουν καλύτερα τους μαθητές τους. Αυτό δε γίνεται αυτόματα αλλά χρειάζεται η 
ανάπτυξη ορισμένων προϋποθέσεων που έχουν σχέση με την ισότιμη σχέση μεταξύ των 
μελών που συμμετέχουν στην έρευνα δράσης, με τη θετική και ειλικρινή διάθεση για 
στοχασμό από πλευράς εκπαιδευτικών και ερευνητών καθώς και με την πραγματική 
διάθεση για αλλαγή από τη μεριά όλων των συμμετεχόντων (Κατσαρού & Δεδούλη, 2008). 

Η έρευνα δράσης έχει  ουσιαστικά συνεργατικό χαρακτήρα, ως εκ τούτου προϋποθέτει 
συνεργασία όλων των συμμετεχόντων, εκπαιδευτικών και ερευνητών, σε όλες τις φάσεις 
ανάπτυξης της έρευνας, συμβάλλοντας ο κάθε ένας σε διαφορετικούς τομείς και με 
διαφορετική άποψη (Cohen & Manion, 1994). Η προσπάθεια για ανάπτυξη επιμορφωτικών 
δράσεων από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς στηρίζεται πολύ συχνά από εξωτερικούς 
συνεργάτες όπως ο διευκολυντής (facilitator), ή ο κριτικός φίλος (Δεμερτζή, 2007), οι οποίοι 
θα πρέπει να σταθούν κοντά στον άνθρωπο της πράξης προκειμένου να διαμορφώσουν ένα 
πλαίσιο και να εισάγουν τον εκπαιδευτικό ως συν-ερευνητή σε μια διαδικασία αμοιβαίας 
μάθησης. Βασική επιδίωξη τους είναι η παροχή στήριξης στους εκπαιδευτικούς στο επίπεδο 
της ενίσχυσης της θεωρητικής τους κατάρτισης αναφορικά με το ζήτημα που εξετάζεται, η 
εξασφάλιση μιας συμμετρικής επικοινωνίας στις ομάδες εργασίας των εκπαιδευτικών 
καθώς επίσης και ο συντονισμός των διαδικασιών δράσης και στοχασμού (Κατσαρού & 
Δεδούλη, 2008), έτσι ώστε να μπορέσουν να αναλάβουν οι ίδιοι την ευθύνη για τις 
αποφάσεις και δράσεις τους. Ο όρος «κριτικός φίλος» αναφέρεται σύμφωνα με τους Costa 
& Killick (1993), σε ένα πρόσωπο εμπιστοσύνης που στο πλαίσιο της συνεισφοράς του στη 
δράση αυτή θέτει ερωτήματα, παρέχει πληροφορίες και υποστηρικτικό υλικό, ασκεί 
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κριτική, αφιερώνει χρόνο, κατανοεί τις συνθήκες και το πλαίσιο της εργασίας και γενικά 
συνηγορεί στην επιτυχία του έργου. Ο ρόλος του κριτικού φίλου είναι σύνθετος και απαιτεί 
γνώσεις, ήθος και εξειδικευμένες ικανότητες (MacBeath et al., 2005) και προπάντων 
«πάντρεμα» των δικών του δυνατοτήτων και συνεισφοράς με τις συγκεκριμένες συνθήκες 
και το έργο που πραγματοποιείται. 

Από τα παραπάνω αναδεικνύεται η σημασία και συμβολή της συνεργατικής έρευνας 
δράσης στην ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και στην 
αυτομόρφωση τους (MacBeath et al., 2005, Somekh, 1988). Τα οφέλη δε από την ανάπτυξη 
των δράσεων αυτών εστιάζουν στο ότι οι εκπαιδευτικοί μαθαίνουν καλύτερα όταν 
ανταλλάσσουν ιδέες και απόψεις, ασκούν κριτική στις προτάσεις των άλλων, καταθέτουν 
ιδέες, προτάσεις και πρακτικές και σχεδιάζουν δράσεις μέσα σε ένα συνεργατικό κλίμα, 
ξεφεύγοντας από την απομόνωση του σχολείου (Μπαγάκης  κ.ά., 2007). 

Στο πλαίσιο των παραπάνω απόψεων εντάσσεται και η παρούσα ερευνητική εργασία  η 
οποία είχε ως αφετηρία την υλοποίηση του καινοτόμου προγράμματος που εφαρμόστηκε 
πιλοτικά σε νηπιαγωγεία της χώρας μας τη σχολική χρονιά 2007-2008 και αφορούσε τη 
Μετάβαση των νηπίων στο Δημοτικό σχολείο. Το ζήτημα της μετάβασης και της υιοθέτησης 
των κατάλληλων πρακτικών για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων «ομαλής μετάβασης» 
βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος πολλών ερευνητών κυρίως από τον ευρωπαϊκό 
χώρο (Τοκμακίδου, 2009). Οι ερευνητές αυτοί αναζήτησαν ένα κοινό επικοινωνιακό κώδικα 
στο πλαίσιο του οποίου οι έννοιες της παιδικής ηλικίας, της μετάβασης και της ετοιμότητας 
για τη σχολική ένταξη θα έχουν κοινό εννοιολογικό περιεχόμενο για όλους και θα οδηγούν 
στη γεφύρωση του διαπιστωμένου χάσματος μεταξύ του δημοτικού σχολείου και του 
νηπιαγωγείου, στην αντιμετώπιση των ασυνεχειών που παρουσιάζονται κατά τη διαδικασία 
μετάβασης από το ένα περιβάλλον ζωής στο άλλο και στην επίλυση των προβλημάτων 
μετάβασης.  Σύμφωνα με το Neuman, 2002, οι πρακτικές «ομαλής μετάβασης»  θα πρέπει 
να εστιάζουν στην επίτευξη δομικής, παιδαγωγικής και επαγγελματικής συνέχειας, η οποία 
όμως θα πρέπει να συμπληρώνεται με την ανάπτυξη ισχυρών δεσμών μεταξύ των 
εκπαιδευτικών θεσμών και του οικογενειακού περιβάλλοντος των παιδιών. Το εννοιολογικό 
υπόβαθρο για την προσέγγιση του ζητήματος της μετάβασης προσφέρει η υιοθέτηση της 
οικοσυστημικής προσέγγισης, με την έννοια ότι αποδέχεται την ισότιμη παρουσία κατά τη 
μετάβαση των παραγόντων που έχουν σχέση με τα άτομα, στην περίπτωση μας τα νήπια, 
τους εκπαιδευτικούς θεσμούς και τα κοινωνικά περιβάλλοντα, αλλά κυρίως την ανάπτυξη 
σχέσεων μεταξύ των επιμέρους οικοσυστημάτων του παιδιού, την οικογένεια, το 
νηπιαγωγείο και το σχολείο (Bronfenbrenner, 1996).   

Στον ελληνικό χώρο τα ερωτήματα της μετάβασης απασχόλησαν αποσπασματικά και 
μεμονωμένα ορισμένους επιστήμονες, οι οποίοι κινήθηκαν κυρίως γύρω από την 
προβληματική της χρονικής στιγμής της σχολικής ένταξης ή το ζήτημα της σχολικής 
ετοιμότητας και της διάγνωσής της (Καλκάνης, 2009, Πανοπούλου-Μαράτου, 1989, 
Πανταζής, 1991, Παπαδιώτη-Αθανασίου, 1989). Ενθαρρυντικό ωστόσο είναι το γεγονός ότι 
υπήρξαν και κάποιες μεμονωμένες  ερευνητικές προσπάθειες στον ελληνικό χώρο 
(Βρυνιώτη, 1999, 2000, 2005, Μπαγάκης κ.ά., 2006) που αφορούσαν το ζήτημα της 
μετάβασης και οι οποίες ανέδειξαν τις δυσκολίες αλλά και τις δυνατότητες ανάπτυξης 
συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών του νηπιαγωγείου και του Δημοτικού σχολείου 
καθώς και τις πρακτικές που ανταποκρίνονται στη διευκόλυνση της μετάβασης των νηπίων 
στο δημοτικό σχολείο.  

Σ΄ αυτό το πνεύμα κινήθηκε και το ΥΠΕΠΘ με την εφαρμογή του πιλοτικού 
προγράμματος «Διευκολύνοντας την ομαλή μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό» 
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στο διάστημα Ιανουάριος–Ιούνιος, 2007-2008. Προκειμένου να εφαρμόσουμε το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα αποφασίσαμε την οργάνωση και πραγματοποίηση της 
συνεργατικής έρευνας δράσης που θα παρουσιάσουμε στην εργασία αυτή. Σκοπός της ήταν 
η εξεύρεση και βελτίωση των διδακτικών πρακτικών των νηπιαγωγών με τη στήριξη του 
κριτικού φίλου, μέσα από το σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων που 
αφορούσαν τη Μετάβαση των νηπίων στο Δημοτικό σχολείο.  
  
Δείγμα της έρευνας 
Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 6 νηπιαγωγοί από τέσσερα ολοήμερα νηπιαγωγεία της 
Δυτικής Αττικής. Το ρόλο του κριτικού φίλου ανέλαβε η επόπτρια του προγράμματος και 
σχολική σύμβουλος της  56ης περιφέρειας Προσχολική Αγωγής Αττικής.  
 
Μεθοδολογία  
Προκειμένου να ερευνηθούν οι πρακτικές των νηπιαγωγών χρησιμοποιήθηκαν τα 
ακόλουθα ποιοτικά εργαλεία: Ημερολόγιο Νηπιαγωγού, Ημερολόγιο «κριτικού φίλου», 
Βιντεοσκοπημένες δράσεις  και Φωτογραφικό υλικό. Για την τριγωνοποίηση των 
αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με τις νηπιαγωγούς και τα παιδιά και 
δόθηκαν ερωτηματολόγια στους γονείς. 
 
Η διαδικασία της έρευνας δράσης 
Η αρχή της έρευνας και η δημιουργία της ομάδας 
Το πρώτο στάδιο της έρευνας δράσης αφορά στον εντοπισμό της αφετηρίας του 
προβλήματος το οποίο καλούνται να επιλύσουν τα μέλη της ομάδας. Για την εν λόγω 
έρευνα αφετηρία αποτέλεσε η υλοποίηση του προγράμματος «Διευκολύνοντας την ομαλή 
μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό». Κατά την πρώτη συνάντηση έγινε η 
γνωριμία μεταξύ των συμμετεχόντων και η παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών του 
προγράμματος από τη σχολική σύμβουλο. Στη συνάντηση αυτή αναδύθηκαν οι πρώτες 
δυσκολίες για  την εφαρμογή του καθώς η πλειοψηφία των νηπιαγωγών εξέφρασε πλήθος 
αποριών και ερωτημάτων σχετικά με το πρόγραμμα εστιάζοντας στην ελλιπή θεωρητική 
τους κατάρτιση στο ζήτημα της μετάβασης, στον τρόπο εφαρμογής του προγράμματος και 
στην εξεύρεση και επιλογή των κατάλληλων διδακτικών πρακτικών. Οι προβληματισμοί 
τους ενισχύθηκαν με την έκφραση σοβαρών προβληματισμών από τις νηπιαγωγούς που 
εργάζονταν σε νηπιαγωγεία όπου φοιτούσαν παιδιά από διαφορετικά πολυπολιτισμικά 
περιβάλλοντα όπως αλλοδαποί, παλιννοστούντες, ρομά και αλλόθρησκοι. Όλα τα 
παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα μερικές νηπιαγωγοί να εκφράσουν έντονα την επιθυμία 
για αποχώρηση.  

Μετά από εκτεταμένες συζητήσεις και κατάθεση ιδεών για άμβλυνση των δυσκολιών και 
επίλυση των σχετικών προβλημάτων οι συμμετέχοντες πρότειναν και αποφάσισαν τη 
δημιουργία μιας ομάδας που θα είχε ως στόχο την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των 
μελών της για την επίτευξη του επιθυμητού στόχου. Από αυτή την ιδέα προέκυψε και η 
πρόταση της σχολικής συμβούλου για την πραγματοποίηση της εργασίας αυτής στο πλαίσιο 
της έρευνας δράσης, με τις νηπιαγωγούς στο ρόλο των μελών της ομάδας που θα 
εφάρμοζαν στις τάξεις το πρόγραμμα, ενώ η σχολική σύμβουλος ανέλαβε το ρόλο του 
διευκολυντή-κριτικού φίλου. 

Το επόμενο στάδιο της έρευνας δράσης αφορά στη βαθύτερη κατανόηση του 
προβλήματος, στον εντοπισμό των επιμέρους στοιχείων και παραμέτρων του και στην 
μελέτη των θεωριών που θα χρησιμοποιηθούν για την επίλυσή του. Προκειμένου να 
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αποσαφηνιστεί η αφετηρία της συγκεκριμένης έρευνας τα μέλη της ομάδας εξέφρασαν 
ερωτήματα που ταξινομήθηκαν με βάση το περιεχόμενο τους σε δύο θεματικές:  
α. Διδακτικές στρατηγικές για την υλοποίηση του προγράμματος. Ενδεικτικά ερωτήματα 
που τέθηκαν από την ομάδα: «Τι είδους δραστηριότητες θα πραγματοποιήσουμε; Πώς θα 
προσελκύσουμε το ενδιαφέρον των παιδιών; Ποιες δραστηριότητες θα είναι αναπτυξιακά 
κατάλληλες; Ποιες θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε ομάδας και 
τις ειδικές συνθήκες του κάθε νηπιαγωγείου; Ποιες μέθοδοι ανταποκρίνονται καλύτερα;». 
β. Τρόποι εξασφάλισης της συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους φορείς. Ενδεικτικά 
ερωτήματα: «Πώς θα ενημερώσουμε τους εκπαιδευτικούς του Δημοτικού σχολείου; Πώς θα 
ανιχνεύσουμε τις προσδοκίες παιδιών και γονέων; Πώς θα κινητοποιήσουμε και 
εμπλέξουμε την τοπική κοινωνία και τις διοικητικές αρχές;». 

Στις συναντήσεις που ακολούθησαν η ομάδα πρότεινε και αποφάσισε μια σειρά 
δράσεων που θα συνέβαλλαν στην επίλυση των αποριών των μελών καθώς και στην 
ενίσχυση της θεωρητικής τους κατάρτισης στο θέμα της μετάβασης, έτσι ώστε να 
δημιουργηθεί το κατάλληλο θεωρητικό πλαίσιο στήριξης των διδακτικών τους επιλογών. 
Για το σκοπό αυτό αρχικά, έγινε ενημέρωση από τη σχολική σύμβουλο-κριτικό φίλο για το 
ζήτημα της μετάβασης και δόθηκε  επιμορφωτικό υλικό. Στη συνέχεια, τα μέλη της ομάδας 
αποφάσισαν να προβούν σε περαιτέρω βιβλιογραφική έρευνα και στη μελέτη και σύγκριση 
των αναλυτικών προγραμμάτων των δυο βαθμίδων (Νηπιαγωγείου και Δημοτικού), 
θεωρώντας ότι με τον τρόπο αυτό θα βοηθηθούν στο σχεδιασμό και την οργάνωση του 
συγκεκριμένου προγράμματος.  

Στη συνέχεια η ομάδα προχώρησε στο σχεδιασμό του πλαισίου δράσης της. Ως εκ 
τούτου αποφασίστηκε η παρουσίαση από τα μέλη της ομάδας των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών κάθε σχολικής μονάδας και τάξης, με τις ιδιαιτερότητες (αλλοδαπά-
δίγλωσσα παιδιά, παλιννοστούντες, ρομά) και τις ειδικές συνθήκες κάθε νηπιαγωγείου, 
γιατί όπως υποστήριξε και ο Stenhouse (1975), αν θέλουμε να υλοποιήσουμε ποιοτικά μια 
ιδέα, θα πρέπει η υλοποίηση της να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που 
επικρατούν στο συγκεκριμένο σχολείο και τα άτομα που εμπλέκονται. Επιπλέον, τα μέλη 
της ομάδας πρότειναν την κατασκευή ερωτηματολογίου προς τους γονείς των νηπίων για τη 
διερεύνηση των προσδοκιών τους στο ζήτημα της μετάβασης καθώς και τη διερεύνηση των 
ιδεών, απόψεων και εμπειριών των παιδιών σχετικά με το θέμα. Ακόμα, πρότειναν την 
ανίχνευση των δυνατοτήτων πρόσβασης και ανάπτυξης συνεργασίας με  τους 
εκπαιδευτικούς του Δημοτικού σχολείου και της ευρύτερης κοινωνίας στην οποία ανήκαν 
τα νηπιαγωγεία.  

Οι συναντήσεις της ομάδας στο διάστημα αυτό ήταν συχνές και δεν περιορίστηκαν στο 
επίπεδο των τακτικών συναντήσεων (μία ανά δεκαπενθήμερο), αλλά επεκτάθηκαν σε 
συχνότητα μία φορά την εβδομάδα και ενισχύθηκαν με τηλεφωνικές επικοινωνίες και 
συναντήσεις ατομικές ή εταιρικές τόσο μεταξύ των νηπιαγωγών αλλά μεταξύ νηπιαγωγών 
και κριτικού φίλου. 

Μετά από τη συλλογή των δεδομένων που είχαν συγκεντρωθεί από την ομάδα στη φάση 
αυτή, ακολούθησε η ανάλυση και ερμηνεία τους, η οποία οδήγησε την ομάδα στη 
δημιουργία του τελικού μοντέλου/περιγραφής της κατάστασης στο οποίο θα βασιζόταν ο 
σχεδιασμός και η εφαρμογή του προγράμματος. Το συνεργατικό κλίμα και το 
υποστηρικτικό πλαίσιο που αναπτύχθηκε αυτό το χρονικό διάστημα μεταξύ των μελών της 
ομάδας, νηπιαγωγών και κριτικού φίλου, είχε ως αποτέλεσμα την άρση των ενδοιασμών 
που είχαν ορισμένα μέλη της ομάδας για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.  
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Σχεδιασμός της έρευνας δράσης 
Μετά από την αποσαφήνιση της κατάστασης ακολουθεί ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των 
στρατηγικών της έρευνας δράσης. Οι στρατηγικές δράσης είναι οι συγκεκριμένες ενέργειες 
που σχεδιάζει και εφαρμόζει ο εκπαιδευτικός – ερευνητής προκειμένου να βελτιώσει μια 
κατάσταση ή το πλαίσιό της. Κατά κανόνα οι στρατηγικές δράσης που εφαρμόζονται δεν 
αναμένεται να οδηγήσουν από την αρχή στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Η διαδικασία της 
έρευνας δράσης είναι σπειροειδής και περιλαμβάνει την παρατήρηση των αποτελεσμάτων 
η οποία οδηγεί σε ένα νέο στάδιο αποσαφήνισης της κατάστασης που θα οδηγήσει στην 
ανάπτυξη και εφαρμογή νέων στρατηγικών δράσης (Altrichter et al, 2001). Ένα τέτοιο 
σχήμα έχει ως θεωρητική αφετηρία την αναστοχαστική μέθοδο. Σύμφωνα με τη μέθοδο 
αυτή, οι εκπαιδευτικοί στοχάζονται πάνω στην καθημερινή διδακτική τους πρακτική για να 
την προσεγγίσουν με νέους, διαφορετικούς τρόπους, τους οποίους καλούνται να εντάξουν 
επιπλέον με συστηματικό τρόπο σε ένα θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο (Ανδρούσου 
& Ασκούνη, 2004). Ο αναστοχασμός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της έρευνας δράσης 
γιατί δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα να αναλύει κάθε στιγμή τη δράση της, να την 
αξιολογεί, επαναπροσδιορίζει και να την αναδιοργανώνει καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εφαρμογής του προγράμματος ώστε να προσεγγίζει όσο το δυνατό περισσότερο το 
επιθυμητό αποτέλεσμα.  

Στη συγκεκριμένη περίπτωση τα μέλη της ομάδας μέσα σε ένα αλληλεπιδραστικό 
περιβάλλον προχώρησαν σ’ ένα πρώτο σχεδιασμό  του προγράμματος που είχε ως 
θεωρητικό πλαίσιο την οικοσυστημική προσέγγιση (Bronfenbrenner, 1996) και ως εκ τούτου 
οι πρακτικές που προτάθηκαν αφορούσαν τα επιμέρους οικοσυστήματα του παιδιού, την 
οικογένεια, το δημοτικό σχολείο και το ευρύτερο περιβάλλον (Neuman, 2002). Ειδικότερα, 
το πρόγραμμα περιελάμβανε ανάπτυξη δραστηριοτήτων μέσα στην τάξη, δραστηριότητες 
συνεργασίας με το δημοτικό σχολείο, δραστηριότητες με τους γονείς των νηπίων, με την 
τοπική κοινωνία και τις εκπαιδευτικές διοικητικές αρχές.  

Για την παρακολούθηση της πορείας, τον αναστοχασμό των εκπαιδευτικών πάνω στις 
διδακτικές πρακτικές τους χρησιμοποιήθηκαν διάφορες μέθοδοι και τεχνικές όπως: 

1. Ημερολόγιο Νηπιαγωγού: Για την τήρηση του ημερολογίου προτάθηκε η δημιουργία 
ανοιχτού πρωτοκόλλου-φύλλου παρατήρησης το οποίο περιελάμβανε τρεις βασικούς 
άξονες που σχετίζονται με την αξιολόγηση της διδακτικής πράξης σε μικροδιδακτικό 
επίπεδο, π.χ. αποτελεσματικότητα των μέσων, μεθόδων, διαδικασιών (Ντολιοπούλου & 
Γουργιώτη, 2008):  
Α. Βαθμός νοηματοδοσίας (Κατανόησαν τα νήπια τι έπρεπε να κάνουν ή να μάθουν; 
Εξέφρασαν τις προηγούμενες γνώσεις τους; Υπήρξαν καταστάσεις γνωστικής σύγκρουσης; 
Εντοπίστηκε εύκολα η νέα γνώση;) 
Β. Βαθμός προσαρμογής στη διαφορετικότητα (Ανταπόκριση στις ανάγκες κάθε παιδιού, 
σεβασμός στην πολυπολιτισμικότητα του πληθυσμού των τάξεων)  
Γ. Κινητοποίηση και κλίμα εργασίας (ενδιαφέρον, συμμετοχή, σεβασμός και 
αλληλοβοήθεια, αυτονομία).  

Το ημερολόγιο συμπληρωνόταν καθημερινά από τις νηπιαγωγούς στο τέλος του 
ημερήσιου προγράμματος και αποσκοπούσε στην καταγραφή των θετικών αλλά και 
αρνητικών παρατηρήσεων που προέκυπταν από τη διαμορφωτική αλλά και την τελική 
αξιολόγηση (αξιολόγηση από τα παιδιά και αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτικού). Επίσης 
γινόταν καταγραφή ιδιαίτερων προβλημάτων που συναντούσαν καθώς και των σκέψεων, 
προτάσεων τους, για βελτίωση των διδακτικών πρακτικών που ακολουθούσαν. Από τη 
μελέτη και ανάλυση των καταγραφών οι νηπιαγωγοί κάθε σχολείου συνέτασσαν μια τελική 
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έκθεση την οποία παρουσίαζαν στις συναντήσεις της ομάδας δράσης με σκοπό την 
ανάπτυξη συζήτησης μεταξύ των μελών, τον αναστοχασμό πάνω στις δράσεις, την 
κατάθεση ιδεών και προτάσεων για εφαρμογή νέων πρακτικών και εξεύρεση λύσεων 
(Altrichter et al, 2001). 

2. Ημερολόγιο σχολικού συμβούλου-κριτικού φίλου: Στο ημερολόγιο αυτό ο «κριτικός 
φίλος» κατέγραφε παρατηρήσεις που έκανε κατά τη διάρκεια παρακολούθησης δράσεων 
που υλοποιούνταν στα νηπιαγωγεία. Με βάση τις παρατηρήσεις αυτές συνέτασσε μια 
έκθεση που περιελάμβανε θετικά και αρνητικά σημεία, δυσκολίες που είχαν σχέση με τις 
ιδιαιτερότητες κάθε σχολικής τάξης  και την παρουσίαζε στην ομάδα δράσης στο πλαίσιο 
ανάπτυξης κριτικής και ενίσχυσης της συζήτησης, ανάλυσης και αξιολόγησης των δράσεων, 
συμβάλλοντας έτσι στον επαναπροσδιορισμό των δράσεων. 

3. Βιντεοσκοπημένες δράσεις (μέθοδος αυτό-αλληλοπαρατήρησης). Οι 
βιντεοσκοπημένες δράσεις γίνονταν από κάθε νηπιαγωγό στο τμήμα της και 
περιελάμβαναν ενδεικτικές δραστηριότητες από το πρόγραμμα. Για την αξιοποίηση τους 
από την συνεργατική ομάδα της έρευνας καταγράφηκαν  ορισμένες κλείδες παρατήρησης 
που αφορούσαν κυρίως το ρόλο της νηπιαγωγού (τρόπο υποκίνησης ενδιαφέροντος, 
μεθοδολογία, στυλ, εποπτικά μέσα), την αλληλεπίδραση παιδιών μεταξύ τους και  την 
αλληλεπίδραση παιδιών και εκπαιδευτικού. Η παρακολούθηση των δράσεων γινόταν  σε 
δύο επίπεδα, από τις νηπιαγωγούς ατομικά, αλλά και στις συναντήσεις της ομάδας. 

4. Φωτογραφικό υλικό. Το υλικό αυτό αποτέλεσε ένα ενισχυτικό εργαλείο στην 
παρατήρηση και παρακολούθηση από την ομάδα έρευνας σχετικών δράσεων από κάθε 
νηπιαγωγείο.  

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος η ομάδα δράσης πραγματοποιούσε 
συναντήσεις ανά δεκαπενθήμερο με σκοπό τον αναστοχασμό πάνω στις δράσεις που 
προηγήθηκαν. Η διαδικασία που ακολουθείτο συνήθως ήταν η παρουσίαση από κάθε 
νηπιαγωγό της τελικής έκθεσης, η παρουσίαση από τον «κριτικό φίλο» της έκθεσης του, 
παρακολούθηση στιγμιότυπων από βιντεοσκοπημένες δράσεις και στη συνέχεια τα μέλη 
της ομάδας συζητούσαν και αντάλλασαν απόψεις, ασκούσαν κριτική και κατέθεταν νέες 
ιδέες και προτάσεις για αντιμετώπιση καταστάσεων, επίλυση συγκεκριμένων 
προβλημάτων, βελτίωση διδακτικών πρακτικών. Στη φάση αυτή ο ρόλος του κριτικού φίλου 
ήταν σημαντικός αφού είχε στην ευθύνη του το συντονισμό της συζήτησης η οποία 
επικεντρωνόταν σε μια σειρά ερωτημάτων όπως: «Αναφέρετε ιδιαίτερες καταστάσεις που 
σας προβλημάτισαν. Ποιες είναι οι αιτίες κατά την άποψη σας που δημιουργούν αυτά τα 
προβλήματα; Τι σκέφτεστε να κάνετε για να βελτιώσετε την κατάσταση αυτή; Αναφέρετε 
συγκεκριμένες ενέργειες στις οποίες προβήκατε και δεν απέδωσαν;». Μέσα από αυτή τη 
διαδικασία η ομάδα είχε την ευκαιρία να καταθέσει ιδέες και να τροποποιήσει το 
πρόγραμμα, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
κάθε σχολικής μονάδας και ομάδας παιδιών και να επιλέξει εναλλακτικές στρατηγικές και 
τρόπους προσέγγισης των στόχων του.    

Τέλος θα πρέπει να τονίσουμε τη σημασία που αποδόθηκε στη λειτουργία του ρόλου του 
κριτικού φίλου σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, ρόλος ιδιαίτερα σύνθετος, καθώς 
είχε από τη μια, να διαμεσολαβήσει μεταξύ της ομάδας και των διοικητικών αρχών 
(διευθυντής εκπαίδευσης, σχολικοί σύμβουλοι, ΥΠΕΠΘ, διευθυντές δημοτικών σχολείων, 
δημοτικές αρχές) για να μπορέσει να αναπτυχθεί η συνεργασία σε όλα τα απαραίτητα 
επίπεδα, και από την άλλη, είχε την ευθύνη της θεωρητικής επιμόρφωσης των νηπιαγωγών, 
παρακολούθησης δράσεων σε όλα τα νηπιαγωγεία, συντονισμό των συναντήσεων καθώς 
και το ρόλο του εμψυχωτή της ομάδας.  
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Αποτελέσματα της έρευνας δράσης 
Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων της έρευνας έγινε ανάλυση των δεδομένων που 
συλλέχθηκαν μέσω των ημερολογίων των νηπιαγωγών και του κριτικού φίλου, των 
βιντεοσκοπημένων δράσεων και του φωτογραφικού υλικού.  Για την ενίσχυση της 
εγκυρότητας των αποτελεσμάτων έγινε χρήση της μεθόδου του «τριγωνισμού» (Κατσαρού 
& Δεδούλη, 2008), με την άντληση επιπλέον στοιχείων από συνεντεύξεις των νηπιαγωγών 
και την τελική έκθεση του κριτικού φίλου, από συνεντεύξεις  των παιδιών και 
ερωτηματολόγια προς τους γονείς . 

Από τη μελέτη και ανάλυση των συνεντεύξεων των νηπιαγωγών και την έκθεση του 
κριτικού φίλου προέκυψε ότι ο νηπιαγωγοί ανέπτυξαν κουλτούρα συνεργασίας  και 
υιοθέτησαν συνεργατικές μορφές εργασίας στην εκπαιδευτική πρακτική γεγονός που 
βοήθησε σημαντικά στην εξεύρεση, εμπλουτισμό και εφαρμογή νέων διδακτικών 
πρακτικών αλλά και βελτίωση των ήδη υπαρχουσών με αποτέλεσμα ο σχεδιασμός, 
εφαρμογή και αξιολόγηση του προγράμματος που υλοποίησαν να έχει θετικά 
αποτελέσματα. Επιπλέον, οι νηπιαγωγοί μέσα από αυτή τη διαδικασία ενίσχυσαν την 
αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμησή τους, βελτίωσαν τη στάση και τη συμπεριφορά τους 
απέναντι στα παιδιά, εξοικειώθηκαν με τη χρήση ερευνητικών εργαλείων και έμαθαν να 
προγραμματίζουν αποτελεσματικά την εργασία τους. Φυσικά αυτό δε σημαίνει, ότι δε 
συνάντησαν και δυσκολίες στο έργο τους. Χαρακτηριστικά ανέφεραν τη διαχείριση του 
χρόνου, τη μη ύπαρξη εξωτερικού παρατηρητή σε όλες τις φάσεις και την έλλειψη 
εμπειρίας τους στη μεθοδολογία της έρευνας δράσης. Από την άλλη, επεσήμαναν τη 
σημαντική συμβολή του υποστηρικτικού πλαισίου της ομάδας το οποίο λειτούργησε 
διευκολυντικά σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς τους παρείχε όπως 
χαρακτηριστικά ανέφεραν «αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης για τις επιλογές τους, 
εμψύχωση, χαρά». Η συνεργασία που αναπτύχθηκε μεταξύ τους συνέβαλε στην ανάπτυξη 
μιας διαφορετικής κουλτούρας, όπως η εποικοδομητική κριτική, το μοίρασμα ιδεών, 
εμπειριών, πρακτικών, γεγονός που οδήγησε στην προσωπική και επαγγελματική τους 
ανάπτυξη. Επιπλέον, τονίστηκε  ο ρόλος του κριτικού φίλου ο οποίος κατά την άποψη τους 
συνέβαλε σημαντικά στη δημιουργία, εμψύχωση και λειτουργία της ομάδας μέσα σ’ ένα 
κλίμα συνεργασίας, εμπιστοσύνης, αλληλοβοήθειας, γεγονός που απέδωσαν στη 
θεωρητική κατάρτιση του αλλά κυρίως στη γνώση και κατανόηση των συνθηκών και του 
πλαισίου πραγματοποίησης της συγκεκριμένης εργασίας. Η άποψη αυτή επιβεβαιώνεται 
από το Frost (2003), που υποστήριξε ότι το κατάλληλο πρόσωπο για τέτοιου είδους έρευνες 
είναι ο σχολικός σύμβουλος. 

Τα θετικά αποτελέσματα της συνεργασίας των νηπιαγωγών και η επιλογή των 
κατάλληλων διδακτικών πρακτικών είχαν επίδραση και στην έκβαση του προγράμματος της 
μετάβασης. Οι γονείς παρατήρησαν μέσω της αξιολόγησης του προγράμματος σημαντικές 
αλλαγές στο επίπεδο γνώσεων των παιδιών αλλά κυρίως στη στάση και συμπεριφορά τους 
απέναντι στο Δημοτικό σχολείο, στους δασκάλους και το σχολείο γενικότερα. Επίσης, οι 
απαντήσεις τους ανέδειξαν αυξημένο ενδιαφέρον των παιδιών για τη μάθηση, ανάπτυξη 
πρωτοβουλιών και αυτονομίας. Ακόμα διαφάνηκε η δημιουργία θετικού κλίματος μεταξύ 
γονέων και νηπιαγωγείου το οποίο εκδηλώθηκε με την επιθυμία τους για περαιτέρω 
συνεργασία.   

Οι συνεντεύξεις των παιδιών ενίσχυσαν σημαντικά τα αποτελέσματα της έρευνας και θα 
μπορούσαμε να τα συνοψίσουμε με την παράθεση χαρακτηριστικών φράσεων όπως: «όλα 
αυτά που κάναμε αυτό τον καιρό μου άρεσαν πάρα πολύ», «η κυρία μας ρωτούσε αν κάτι 
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δεν μας άρεσε για να μην το ξανακάνουμε», «θάθελα να ξανακάνουμε ομαδούλες γιατί μου 
άρεσε που δούλευα με του φίλους μου», «είπα στην κυρία να μη δουλεύω με το Γιάννη 
γιατί δεν με αφήνει να κάνω τίποτα», «κάναμε ωραία πράγματα αυτό τον καιρό».  

 
Συμπεράσματα 
Η συνεργατική έρευνα δράσης αποτελεί μια στρατηγική επαγγελματικής ανάπτυξης των 
εκπαιδευτικών που επιφέρει αλλαγές στη συμπεριφορά, στις στάσεις, στις αξίες, στις 
απόψεις τους. Ξεκινώντας μ’ αυτή την παραδοχή και ορμώμενη από την ευκαιρία 
υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος της Μετάβασης η ερευνητική ομάδα αυτής 
της εργασίας πραγματοποίησε την έρευνα δράσης που παρουσιάστηκε με τα παραπάνω 
θετικά αποτελέσματα και τις αδυναμίες της. Θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι ήταν 
μια ευκαιριακή έρευνα που έγινε για τις ανάγκες υλοποίησης ενός προγράμματος. Από την 
άλλη, μπορεί να θεωρηθεί ως μια ευκαιρία μύησης των εκπαιδευτικών σε ένα τρόπο 
επιμόρφωσης λιγότερο οικείο σ’ αυτούς, αλλά ιδιαίτερα ελκυστικό και ενδιαφέρον όπως 
αποδείχτηκε. Μέσα σ’ αυτό το συνεργατικό πλαίσιο οι εκπαιδευτικοί ήρθαν σε επαφή με 
συλλογικά φαινόμενα και καταστάσεις στοχασμού δίνοντας έμφαση σε αξίες όπως η 
συνεργασία, αλληλοβοήθεια, ο σεβασμός και η επικοινωνία, γεγονός που βοήθησε στον 
εμπλουτισμό των γνώσεων τους, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως της κριτικής, της 
ακρόασης, της αποδοχής της άποψης των άλλων και τελικά στην επιλογή των κατάλληλων 
και αποτελεσματικότερων διδακτικών πρακτικών για την εφαρμογή του προγράμματος. 

Η εμπειρία από αυτή την έρευνα ανέδειξε την ανάγκη υποστήριξης των εκπαιδευτικών 
μέσα από ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο που θα τους παρέχει τη θεωρητική κατάρτιση καθώς 
και τη ψυχολογική στήριξη από πρόσωπα που τυγχάνουν της  αποδοχής στο χώρο του 
σχολείου, έχουν τις ικανότητες ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων και είναι απαλλαγμένα 
από καθήκοντα αξιολόγησης και ελέγχου των εκπαιδευτικών και του σχολείου. 

Καταλήγοντας μπορούμε να πούμε ότι, όταν οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν συνεργασία 
μεταξύ τους και συμμετέχουν σε διαδικασίες στοχασμού τα αποτελέσματα είναι θετικά, 
τόσο για τους ίδιους και την επαγγελματική τους ανάπτυξη, όσο και για όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς. 
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Στιγμές από την ιστορία του βιβλίου. Διάσωση και καταγραφή 
σχολικών εγχειριδίων από τη δωρεά του Γυμνασιάρχη Σταύρου 

Παρασκευαΐδη και των υιών αυτού στην Ιστορική Βιβλιοθήκη του 
παλαιού Γυμνασίου Μυτιλήνης 

 
Αθανάσιος Ι. Καλαμάτας 

Πειραματικό ΓΕ. Λ. Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
gzee11@otenet.gr / akalamatas@sch.gr 

 
Γεώργιος Διγιδίκης 

Πειραματικό ΓΕ. Λ. Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
digidikis@hotmail.com 

 
 

Περίληψη 
Η εισήγηση αυτή παρουσιάζει μια σειρά σπάνιων σχολικών βιβλίων που δωρίσθηκαν στην Ιστορική 
Βιβλιοθήκη του παλαιού Γυμνασίου Μυτιλήνης από τους αδελφούς φιλολόγους καθηγητές Παρασκευαΐδη, 
Παναγιώτη και Στρατή, εκ των οποίων τα περισσότερα ανήκαν στη βιβλιοθήκη του πατέρα τους γυμνασιάρχη 
Σταύρου Παρασκευαΐδη. Είναι γνωστό ότι το Γυμνάσιο Μυτιλήνης υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα 
εκπαιδευτήρια της Λέσβου και του ευρύτερου Μικρασιατικού χώρου γενικότερα. Χτισμένο στην καρδιά της 
Μυτιλήνης, με μια αδιάκοπη παρουσία και προσφορά στα γράμματα, στις τέχνες και στις επιστήμες, από τα 
μέσα του 19ου αιώνα, έχει να επιδείξει μια πορεία γεμάτη από αγώνες και επιτεύγματα διαπερνώντας τις 
«συμπληγάδες» της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας της Μυτιλήνης και διαμορφώνοντας την εκπαιδευτική, 
ιστορική και πολιτιστική φυσιογνωμία της. Μόρφωσε πολλές γενιές νέων της Μυτιλήνης και της Λέσβου 
ιδιαίτερα σε περιόδους δύσκολες: Τουρκοκρατία – μέχρι την απελευθέρωση της νήσου, το 1912 – 
Μικρασιατική Καταστροφή (1922), Κατοχή (1941-1944). Σ’ αυτό από το 1840 άρχισε να λειτουργεί και η 
Ιστορική Βιβλιοθήκη του, η οποία περιλαμβάνει 15.000 τόμους βιβλίων, αρχετύπων, παλαιτύπων και παλαιών 
εκδόσεων, αλλά και μια συλλογή 74 χειρογράφων από το 9ο μέχρι και τον 18ο αιώνα. Πριν δύο χρόνια η 
Ιστορική Βιβλιοθήκη, από τους αδελφούς Παρασκευαΐδη, φιλολόγους καθηγητές δέχθηκε μια πολύ σημαντική 
δωρεά βιβλίων, 2.000 περίπου στον αριθμό. Πρόκειται για μια αληθινή κιβωτό φιλολογίας, μιας και πολλά εξ 
αυτών είναι σπάνιες φιλολογικές στερεότυπες εκδόσεις, κυρίως της Λειψίας. Πέραν όμως, αυτών των 
εκδόσεων η δωρεά περιλαμβάνει και μια σειρά σπάνιων σχολικών βιβλίων, τα οποία χρονολογικά 
τοποθετούνται από τα μέσα του 19ου αιώνα και εξής.  
  
Λέξεις κλειδιά: σχολικά εγχειρίδια, ιστορικό Γυμνάσιο Μυτιλήνης, γυμνασιάρχης Σταύρος Παρασκευαΐδης. 
 
Εισαγωγή 
«Η βιβλιοθήκη είναι το σύμπαν» έλεγε ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες, κορυφαίος Αργεντίνος 
συγγραφέας. Και δεν είχε άδικο, αν σκεφτεί κανείς ότι οι βιβλιοθήκες είναι ένας από τους 
τόπους μετάδοσης της γνώσης και του πολιτισμού. Άλλωστε αυτό υποδηλώνει και ο ίδιος ο 
όρος βιβλιοθήκη με τις αντίστοιχες, ωστόσο, παραπομπές σε ορολογία, όπως αυτή των 
αρχαίων Σουμερίων και Αιγυπτίων, όπου η βιβλιοθήκη ως Οίκος των Βιβλίων, υποδήλωνε 
το χώρο συγκέντρωσης, ταξινόμησης και διαφύλαξης της γνώσης. 

Στο ίδιο πάντα μοτίβο, της λεξικολογικής ανάλυσης του όρου βιβλιοθήκη, η εκδοθείσα 
πριν μερικά χρόνια παιγνιώδης ανθολογία κειμένων, υπό τον τίτλο Περί Βιβλιοθηκών, 
(1993), μια σειρά κειμένων του Ιούλιου Βερν, του Ουμπέρτο Έκο, του Ανδρέα Εμπειρίκου 
και άλλων επιφανών συγγραφέων για τις βιβλιοθήκες, δίνουν σ’ αυτόν (τον όρο: 
βιβλιοθήκη), και άλλες ιδιαίτερα πρωτότυπες θα λέγαμε, λειτουργίες. Πέραν του ότι 
υποδηλώνουν το χώρο εκείνο όπου συγκεντρώνεται και ταξινομείται η ανθρώπινη σοφία, 
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είναι και χώρος ουτοπίας, χώρος όπου τρελαίνεται ο ορθολογιστής ταξιθέτης, ακόμη και 
χώρος ερωτικών συνευρέσεων, οργάνωσης φόνων, κυρίως όμως χώρος μνήμης και 
ανεύρεσης γραπτών τεκμηρίων. Επιτρέψτε μας, εδώ, μια προσωπική υπόμνηση, που 
σχετίζεται με την τελευταία λειτουργία μιας βιβλιοθήκης, την ανεύρεση γραπτών 
τεκμηρίων. Οι βιβλιοθήκες, αιώνες τώρα, δεν παύουν να λειτουργούν ως θεματοφύλακες 
της γνώσης, ανοικτές υπό προϋποθέσεις και κανονισμούς, σ’ όποιον αγαπά την έρευνα και 
το διάβασμα. 

Οι δωρεές σημαντικών βιβλιοθηκών οι οποίες ανήκαν σε ανθρώπους των γραμμάτων, 
υπήρξαν πάντοτε κίνηση γενναιοδωρίας των κτητόρων. Μια ματιά στις μεγάλες 
βιβλιοθήκες, μοναστηριακές, πανεπιστημιακές, δημόσιες και δημοτικές, επαληθεύει την 
παραπάνω άποψη. Έτσι, άλλωστε, συγκροτήθηκαν εκείνες οι βιβλιοθήκες στις οποίες 
πολλοί ερευνητές συχνά – πυκνά προστρέχουν για την αναζήτηση τεκμηρίων της έρευνάς 
τους. Μια απ’ αυτές της βιβλιοθήκες, με πλουσιότατο βιβλιογραφικό και αρχειακό υλικό 
είναι κι αυτή του πάλαι ποτέ ιστορικού Γυμνασίου Μυτιλήνης. Όπως και παλαιότερα, έτσι 
και σήμερα, αυτή συνεχίζει να δέχεται πλούσιες δωρεές βιβλίων. Η πρώτη δωρεά που 
δέχθηκε ήταν όταν ιδρύθηκε το Γυμνάσιο Μυτιλήνης, στα μέσα του 19ου αιώνα και ήταν η 
βιβλιοθήκη, 3.000 τόμων περίπου, του λογίου μητροπολίτη Μυτιλήνης Μελετίου Φωτίου. Η 
τελευταία ήταν της γνωστής φιλολογικής οικογένειας Παρασκευαΐδη. Ωστόσο, για μια 
καλύτερη γνωριμία με ένα ιστορικό σχολείο, θεωρούμε απαραίτητη την παράθεση μερικών 
στοιχείων γι’ αυτό. Ευθύς αμέσως, λοιπόν, συνοπτικά θα σας εκθέσουμε την μακρόχρονη 
ιστορία του Γυμνασίου Μυτιλήνης και κατόπιν θα καταγράψουμε μέρος της δωρεάς 
σχολικών εγχειριδίων από τη βιβλιοθήκη των αδελφών Παρασκευαΐδη.  

 
Το ιστορικό Γυμνάσιο της Μυτιλήνης 
Στη Μυτιλήνη, πόλη με πλούσια πνευματική παράδοση, εδώ και ενάμισι αιώνα, από το 
1840, στα εκπαιδευτικά πράγματα του ευρύτερου Μικρασιατικού χώρου, επιτελεί 
σημαντικό πνευματικό έργο το γνωστό με την παλαιά ονομασία του Γυμνάσιο Μυτιλήνης, 
σημερινό Πρότυπο Πειραματικό ΓΕ. Λ. Μυτιλήνης.   

Η ιστορία του ξεκινά το 1840. Με πρωτοβουλία του λόγιου Μητροπολίτη Μυτιλήνης 
Μελετίου Φωτίου, (Σαμάρας, 1949) και με δωρεές πλουσίων Λεσβίων κτίστηκε το πρώτο 
κτίριο, στη θέση που σήμερα βρίσκεται το 1ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης. Η δράση του θα γίνει 
ιδιαίτερα γνωστή και εκτός νησιού, όταν στα 1875, με ενέργειες του διευθυντή του 
Χριστόφορου Λαίλιου, θα αναγνωριστεί επίσημα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, (Σαμάρας, 
1948: 34-65; Πατίλας, 1992-1993; Λυκιαρδοπούλου-Κοντάρα, 2010: 121-122). 
Εκπαιδευτικές, όμως, ανάγκες ανάγκασαν τη Δημογεροντία Μυτιλήνης, στο ίδιο οικόπεδο, 
στα 1888 να ξεκινήσει την ανέγερση νεότερου σχολικού κτιρίου, με έντονα νεοκλασικά 
αρχιτεκτονικά στοιχεία, το οποίο αποπερατώθηκε το 1891 (Λυκιαρδοπούλου – Κοντάρα, 
2010: 124). Για την κατασκευή του, ο Σοφοκλής Βουρνάζος, μέγας ευεργέτης των 
εκπαιδευτηρίων της Μυτιλήνης, δαπάνησε το ποσό των 20.000 λιρών. Γι’ αυτό κι ο 
ανδριάντας του, ιδρυμένος το 1896, στολίζει μέχρι σήμερα επιβλητικά την αυλή του 
σχολείου. Αρχιτέκτονας ήταν ο φημισμένος Αργύρης Αδαλής, (Τσιτιμάκη, 2006: 284-292).Σ’ 
αυτόν, λοιπόν, το χώρο έδρασαν επιφανείς γυμνασιάρχες, διευθυντές και καθηγητές, όλοι 
τους πρωτοπόροι παιδαγωγοί, που κυριολεκτικά άφησαν το στίγμα τους στα εκπαιδευτικά 
πράγματα όχι μόνο της Λέσβου, αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας. Αναφέρουμε μερικούς: 
Ιγνάτιος Δημητριάδης Σαρδέλλης, Νικόλαος Αργυριάδης, Χριστόφορος Λαίλιος, Γεώργιος 
Αριστείδης - Πάππης, Γρηγόριος Ν. Βερναρδάκης, Πέτρος Παπαγεωργίου, Ιωάννης 
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Ολύμπιος, Εμμανουήλ Δαυίδ, Αριστείδης Δελλής, κ. ά., (Λυκιαρδοπούλου -Κοντάρα, 2008: 
32-33, 39-40, 42-43, 45-47, 56-57, 70-72, 80-81, 97-98). 

Ωστόσο, εκείνο που κάνει ξεχωριστό το πάλαι ποτέ ιστορικό Γυμνάσιο Μυτιλήνης, είναι 
η περίφημη Ιστορική Βιβλιοθήκη του, η οποία σήμερα στεγάζεται στον πρώτο όροφο. 
Περιλαμβάνει 74 σπάνια χειρόγραφα από τον 9ο μέχρι τον 18ο αιώνα και 15.000 περίπου 
παλαιά βιβλία, πολλά εξ αυτών αρχέτυπα και παλαίτυπα, καθώς επίσης και πλήρεις σειρές 
φιλολογικών επιστημονικών εκδόσεων και περιοδικών. Από δωρεές ανθρώπων που έζησαν 
στη Μυτιλήνη και έδρασαν στο Γυμνάσιό της, προέρχονται όλες σχεδόν οι συλλογές. 
Δωρητές λόγιοι, όπως ο Μητροπολίτης Μελέτιος Φωτίου, ο Ιερομόναχος Ιγνάτιος 
Σαρδέλλης, αλλά και ο Μητροπολίτης Σηλυβρίας Διονύσιος, χειρόγραφα και βιβλία του 
οποίου έφεραν πρόσφυγες στη Μυτιλήνη μετά την τραγική Μικρασιατική Καταστροφή το 
1922. Πρώτος καταγραφέας των χειρογράφων ήταν ο δεινός βυζαντινολόγος, ιστοριοδίφης 
και καθηγητής της Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας στο πανεπιστήμιο της Αγίας 
Πετρούπολης, Αθανάσιος Παπαδόπουλος – Κεραμεύς. Τι συνιστά ο εν λόγω Έλλην λόγιος 
του δεύτερου μισού του 19ου και της πρώτης δεκαετίας του 20ού αιώνα, για την ελληνική 
φιλολογική και θεολογική επιστήμη, νομίζω ότι είναι απαραίτητο εδώ συνοπτικά να 
σημειώσουμε. Ο Αθανάσιος Παπαδόπουλος - Κεραμεύς υπήρξε για τα ελληνικά γράμματα 
της καθ’ ημάς Ανατολής, ότι υπήρξε ο έτερος μεγάλος ιστοριοδίφης και λόγιος του 19ου 
αιώνα Κωνσταντίνος Σάθας για τα ελληνικά γράμματα στη Δύση. Ο πρώτος ερεύνησε 
αρχεία και βιβλιοθήκες πολλών πνευματικών κέντρων της Ανατολής: Κωνσταντινούπολης, 
Σμύρνης, Λέσβου, Πόντου, Μακεδονίας, Θράκης και Ιεροσολύμων, ο δεύτερος ερεύνησε 
αρχεία και βιβλιοθήκες της Δύσης: Βενετίας, Μονάχου, Βιέννης, (Παπακώστας, 2011: 63-
130, 141-184). 

Τα χειρόγραφα της Ιστορικής Βιβλιοθήκης του Γυμνασίου Μυτιλήνης ο Αθανάσιος 
Παπαδόπουλος – Κεραμεύς τα κατέγραψε όταν από τον Ιούλιο μέχρι και τον Οκτώβριο του 
1883, έχοντας μαζί του τις αναγκαίες συστατικές επιστολές, μεταξύ των οποίων και του 
πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄, βρέθηκε στη Λέσβο, όπου ερεύνησε τα πλούσια αρχεία της Μονής 
Λειμώνος, της Μονής Πυθαρίου και Υψηλού, των χωριών Μανταμάδου, Αγιάσου, 
Πλωμαρίου και Μολύβου, και βέβαια, του Γυμνασίου Μυτιλήνης. Σ’ αυτό διευκολύνθηκε 
από τους κορυφαίους φιλολόγους Γρηγόριο Βερναρδάκη και τον αδελφό του Δημήτριο. Τα 
45 εκ των 74 χειρόγραφα που μελέτησε και κατέγραψε ο Αθανάσιος Παπαδόπουλος – 
Κεραμεύς, δημοσίευσε σ’ ένα από τα σημαντικότερα έργα του, τη Μαυρογορδάτειο 
Βιβλιοθήκη. Στους πρώτους 45 καταγεγραμμένους από τον Αθανάσιο Παπαδόπουλο – 
Κεραμέα, περιλαμβάνονται σπάνιοι κώδικες με έργα των Μεγάλου Βασιλείου, του 
Γρηγορίου Νύσσης, του Ιωσήφ Βρυεννίου, του Γρηγορίου Παλαμά του Γεωργίου Γεμιστού 
Πλήθωνος, του Ιωάννου Δαμασκηνού, του Θεοφάνη Νικαίας, του Κωνσταντίνου 
Αρμενόπουλου κ. ά., βυζαντινών και μεταβυζαντινών συγγραφέων. Τα υπόλοιπα 29 
χειρόγραφα της συλλογής καταγράφτηκαν αρκετά χρόνια αργότερα, κατά το διάστημα 
1960-1963, από τον τότε διαπρεπή λόγιο φιλόλογο του σχολείου μας Αθανάσιο 
Τσερνόγλου. Σ’ αυτόν οφείλεται και η συνολική καταγραφή όχι μόνον των κωδίκων, αλλά 
και όλων των βιβλίων της βιβλιοθήκης. Ο χειρόγραφος κατάλογός του, αποτελεί το μόνο 
σήμερα τεκμήριο για τον συνολικό χειρόγραφο και βιβλιογραφικό πλούτο της.  

Πέραν, όμως, της συλλογής χειρογράφων, στην Ιστορική Βιβλιοθήκη του Γυμνασίου 
Μυτιλήνης απόκειται και ένας μεγάλος αριθμός εντύπων, εκδόσεων από τις αρχές της 
τυπογραφίας μέχρι και το τέλος του 19ου αιώνα. Ως γνωστόν η ελληνική τυπογραφία στους 
πρώτους τρεις αιώνες του βίου της αναπτύχθηκε έξω από τον ελληνικό χώρο. Το ελληνικό 
βιβλίο δεν εμφανίζεται στην αγορά παρά μόνο το τελευταίο τέταρτο του 15ου αιώνα και με 
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παραγωγή συντριπτικά περιορισμένη, αν μάλιστα συγκριθεί με την αντίστοιχη δυτική των 
ίδιων χρόνων. Η ελληνική εκδοτική εξόρμηση χαρακτηρίζεται αρχικά από την παραγωγή 
κειμένων της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, με περίπου ταυτόχρονη εμφάνιση του 
θρησκευτικού εντύπου, (Κουμαριανού – Δρούλια – Layton, 1986, passim).Στη διάδοση του 
ελληνικού βιβλίου, αποφασιστική υπήρξε η συμβολή Ελλήνων λογίων που είχαν πριν και 
μετά την Άλωση της Πόλης (29 Μαΐου 1453) καταφύγει στην Εσπερία, (Γιαννακόπουλος, 
1963. Ο ίδιος, 1966). Δεν είναι τυχαίο ότι η τυπογραφική εργασία γύρω από τις ελληνικές 
εκδόσεις εντοπίζεται τον 15ο αιώνα στο σύνολό τους, στον ιταλικό γεωγραφικό χώρο, το 
Μιλάνο, τη Ρώμη, τη Φλωρεντία και κυρίως στη Βενετία, που θα αποβούν για μια μεγάλη 
χρονική περίοδο τα κυριότερα τυπογραφικά και εκδοτικά κέντρα της Ευρώπης.  

Στην Ιστορική Βιβλιοθήκη του Γυμνασίου Μυτιλήνης, βρίσκεται ένας μικρός αριθμός 
αρχετύπων βιβλίων, οι οποίες προέρχονται από το περιώνυμο τυπογραφείο του Ιταλού 
ελληνιστή και ουμανιστή Άλδου Μανούτιου. Ο Άλδος ήταν ο σημαντικότερος εκδότης 
αρχαιοελληνικών και λατινικών κειμένων κατά την περίοδο του Ουμανισμού. Η εκδοτική 
του δραστηριότητα υπήρξε αξιοθαύμαστη. Κι αυτό οφείλονταν στο γεγονός ότι στις αρχές 
του ιταλικού κυρίως Ανθρωπισμού, η Ιταλία και ιδιαίτερα πόλεις όπως η Βενετία, η 
Φλωρεντία και το Μιλάνο, έγιναν εστίες συγκέντρωσης ελληνικών χειρογράφων, (Berschin, 
1998: 64), Ελλήνων λογίων και πλούσιων μαικήνων, οι οποίοι καθιστούσαν την έκδοση των 
κλασικών κειμένων προσοδοφόρο και επωφελές επάγγελμα. Έτσι από τα τέλη του 15ου 
αιώνα οι δραστηριότητες μιας εύρυθμης ομάδας Ελλήνων λογίων, γνωστής ως liderati, 
όπως ο Δημήτριος Χαλκονδύλης, ο Κωνσταντίνος και ο Ιανός Λάσκαρις και ιδιαίτερα ο 
Μάρκος Μουσούρος, άμεσα συνδέονται με την πρώτη απόπειρα έκδοσης ελληνικών 
κειμένων, (Didot, 1875; Orlandi, 1976; Lowry, 1979). Από την πρώτη παρουσία του στη 
Βενετία στα 1491 και μέχρι το θάνατό του στα 1516, ολόκληρη η ουμανιστική παιδεία 
κινήθηκε γύρω από το πρόσωπό του και, βέβαια, γύρω από τον κύκλο των Ελλήνων λογίων 
που ήταν συνεργάτες του.  
 
Η συλλογή σχολικών εγχειριδίων της οικογένειας Παρασκευαΐδη 
Ας έρθουμε τώρα πιο κοντά, στα δικά μας πράγματα, στον κόσμο του σχολικού βιβλίου, 
που ως ιστορικήπραγματικότητα, μας πάει πίσω στο χρόνο και άμεσα σχετίζεται με 
πρόσωπα όπως ο αείμνηστος σοφός γυμνασιάρχης Σταύρος Παρασκευαΐδης και οι εν ζωή 
γιοί του Ευστράτιος και Παναγιώτης, που αγάπησαν και έζησαν πολύ κοντά σ’ αυτά, πολλά 
εξ αυτών σπάνια.  

Πριν, όμως, παρουσιάσουμε αυτήν την συλλογή, λίαν συντόμως θα κάμουμε μια 
σύντομη αναφορά γενικότερα στη δωρεά βιβλίων της οικογένειας Παρασκευαΐδη. Μια 
σπάνια, λοιπόν, συλλογή βιβλίων από τρεις ιδιωτικές βιβλιοθήκες, λογίων δασκάλων 
φιλολόγων, που άφησαν εποχή στα εκπαιδευτικά και πνευματικά γενικότερα πράγματα του 
τόπου μας βρήκε στέγη, χάρη στη γενναιόδωρη χειρονομία των κατόχων τους να τη 
δωρίσουν σ’ ένα ιστορικό εκπαιδευτήριο. Πρόκειται για μια συλλογή βιβλίων, που ο 
αριθμός τους από μια πρόχειρη αποτίμηση και καταγραφή, η οποία είναι ακόμη σε εξέλιξη, 
πιθανόν να ξεπεράσει τις 2000. Εκτός των σπανίων βιβλίων που χρονολογικά ξεκινούν από 
μέσα του 18ου αιώνα, η συλλογή περιλαμβάνει και μια σειρά βιβλίων εκδοθέντων τον 20ό 
αιώνα. Βιβλία και εκδόσεις πράγματι σημαντικές, αν κρίνουμε από το περιεχόμενο, γεγονός 
που καταδεικνύει και το προφίλ των κατόχων αναγνωστών και, βέβαια, την ιδεολογική 
ιδιοπροσωπία και ταυτότητά τους.  

Τρία ενδεικτικά παραδείγματα θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε αυτήν την 
ιδιοπροσωπία και ταυτότητα.Βιβλία όπως ο Παιδαγωγός [Βιέννη 1800], η Εγκυκλοπαίδεια 
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Ελληνικών Μαθημάτων [Αθήνα 1840], του Στέφανου Κομμητά και οι Τραγωδίαι Ευριπίδου 
[Αθήνα 1881], του Γεώργιου Μιστριώτη, λογίων υπερμάχων της αρχαίας ελληνικής γλώσσας 
στη δίνη της μεγάλης διαμάχης καθαρευουσιάνων και δημοτικιστών στον 19ο αιώνα, 
μαρτυρούν πώς η βιβλιοθήκη ενός Γυμνασιάρχη, όπως ήταν ο Σταύρος Παρασκευαΐδης, 
αυτομάτως τον καθιστούσε πεπαιδευμένο άνθρωπο, πιστό στο όραμα της αδιάκοπης 
πορείας προς την ενημέρωση για την επιστήμη του, τη γνώση και την αλήθεια. Στο ίδιο 
μοτίβο και σπάνια βιβλία, όπως μια εκδόσεων έργων αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων: 
Δημοσθένης, σημαντικότατη έκδοση του 1820 στο Παρίσι, Οιδίπους Τύραννος του Σοφοκλή, 
έκδοση κι αυτή του Παρισιού, Τραγωδίες του Σοφοκλή,  Ιστορία του Ηροδότου, Ιππίας του 
Πλάτωνα, Μούσες του Ηροδότου, Πίνδαρος, όλες ιστορικές στερεότυπες εκδόσεις, με το 
ίδιο δηλαδή στυλ έκδοσης,  της Λειψίας του 19ου αιώνα, σαν κι αυτές τις Οξφόρδης, αλλά 
και αντίστοιχες, σαν του εκδοτικού οίκου Μιχαήλ Σαλίβερου στην Αθήνα των αρχών του 
20ου αιώνα, όπως τα Απομνημονεύματα του Ξενοφώντα, [Αθήνα 1917]. 
 
Οι δωρητές και τα σχολικά βιβλία της βιβλιοθήκης τους 
Ο Σταύρος Παρασκευαΐδης γεννημένος στο ιστορικό χωριό της Λέσβου Μανταμάδο το 
1895, γόνος οικογένειας δασκάλων, υπήρξε ένας από τους πιο ρηξικέλευθους φιλολόγους 
του ιστορικού Γυμνασίου Μυτιλήνης 20ού αιώνα. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή 
Αθηνών. Δίδαξε στο Αμερικανικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης «Ανατόλια», στο Διδασκαλείο 
Θηλέων Σερρών και Γυμνάσιο Θηλέων Κομοτηνής. Το 1932 μετατέθηκε στο Γυμνάσιο 
Μυτιλήνης. Από το 1942 και μέχρι το 1960 διετέλεσε γυμνασιάρχης του. Στο συγγραφικό 
του έργο συγκαταλέγεται το πόνημα Επιβίωσις του αρχαίου ελληνικού βίου εν Λέσβο, 
Μυτιλήνη 1956.  

Οι δύο γιοί του Παναγιώτης και Στρατής, συνταξιούχοι σήμερα φιλόλογοι, ακολούθησαν 
κι αυτοί την πορεία του πατέρα του. Σπούδασαν στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών. 
Συγγραφείς και δύο σημαντικών έργων: Η Μυτιλήνη επί Γατελούζων, Μυτιλήνη 1970, Οι 
περιηγηταί για τη Λέσβο, Μυτιλήνη 21983, Η Ρωμαϊκή Λέσβος, Μυτιλήνη 1978, 
Παγανιστικοί τόποι χριστιανικής λατρείας στη Λέσβου, Μυτιλήνη 1984, Η Λέσβος κατά την 
Τουρκοκρατία, Μυτιλήνη 1991, Ο Φιλόλογος κι ο Φιλόσοφος, Μυτιλήνη 2016, αποτελούν 
τις πιο εμβληματικές μορφές του πνευματικού κόσμου της Λέσβου, (Λυκιαρδοπούλου – 
Κοντάρα, 2008: 201-202). 

Στις βιβλιοθήκες τους, λοιπόν, εντοπίσαμε και καταγράψαμε μια σειρά παλαιών 
διδακτικών - σχολικών εγχειριδίων. Βέβαια, οι όροι διδακτικό - σχολικό εγχειρίδιο και 
σχολικό βοήθημα, όπως αλλιώς έχουν επικρατήσει να ονομάζονται τα βιβλία που 
σχετίζονται με τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων στα σχολεία, μπορεί από την ιστορική 
έρευνα να φαίνονται συνώνυμοι, δεν μπορούν όμως να ταυτιστούν. Κι αυτό διότι όταν 
ομιλούμε για διδακτικό - σχολικό εννοούμε εκείνο το βιβλίο που ανέκαθεν 
χρησιμοποιούσαν οι μαθητές στο σχολείο και το σπίτι, ενώ όταν ομιλούμε για σχολικό 
βοήθημα εννοούμε εκείνο το μη εγκεκριμένο από κάποιο κρατικό οργανισμό ή φορέα - 
συνήθως εδώ πρόκειται για το Υπουργείο Παιδείας - βιβλίο που χρησιμοποιούν οι μαθητές 
για να βοηθηθούν στην επεξεργασία της διδακτέας και εξεταστέας ύλης που τους παρείχε 
το διδακτικό - σχολικό εγχειρίδιο, (Καψάλης & Χαραλάμπους, 1995:114-115).  

Ευθύς αμέσως παραθέτουμε το κατάλογο των σχολικών βιβλίων της δωρεάς της 
οικογένειας Παρασκευαΐδη, ακολουθώντας τη μέθοδο της χρονολογικής κατάταξής τους. 
Όπως θα διαπιστώσει ο αναγνώστης, βασικό χαρακτηριστικό αυτής της συλλογής είναι η ως 
επί το πλείστον φιλολογική ειδίκευσή της, κυρίως στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 
Εντασσόμενη στο πλαίσιο της ιστορικής διαδρομής των σχολικών βιβλίων, από τη 
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συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους (1833) και εντεύθεν, καθώς φαίνεται δεν μένει 
μακριά από εκείνα τα ιδεολογικά και παιδαγωγικά συμφραζόμενα που καθόρισαν την 
πορεία της ελληνικής εκπαίδευσης, (Καψάλης, Χαραλάμπους, 1995: 11-109), όπως επί 
παραδείγματι ήταν η διαμάχη για το γνωστό βιβλίο Ιστορίας του Γρηγόρη Καλοκαιρινού, 
Ιστορία Ρωμαϊκή και Μεσαιωνική 146 π. Χ. – 1453 μ. Χ., ΟΕΔΒ, Αθήνα 1965, το οποίο και 
αποσύρθηκε χαρακτηριζόμενο ως «απαράδεκτο» και «σχολικόν βιβλίον παγίς», 
(Αθανασιάδης, Αθήνα: 144-184).  

Επιπλέον,μερικά από σχολικά βιβλία της συλλογής καταδεικνύουν ότι κυκλοφόρησαν σε 
περιόδους όπου το σχολικό βιβλίο ακολουθούσε πιστά αντίστοιχες εκδοτικές πρακτικές 
άλλων βιβλίων. Στην τροχιά αυτή αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα σχολικά βιβλία της 
περιόδου του 19ου αιώνα ήταν βιβλία με πλούσια εικονογράφηση, (Φαρμακίδη, 1957: 93-
95; Κανταρτζή, 2006). 

Ο παρακάτω κατάλογος είναι ενδεικτικός, μιας και δεν έχει ολοκληρωθεί η 
καταλογογράφηση ολόκληρης της δωρεάς της οικογένειας Παρασκευαΐδη. Θεωρούμε, εδώ, 
αναγκαίο να αναφερθούμε ότι σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 
Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, γίνεται προσπάθεια ψηφιοποίησης τους. 
 
Ενδεικτικός κατάλογος σχολικών βιβλίων της Δωρεάς Παρασκευαΐδη 
ΕΥΑΓ. Γ. ΚΟΦΙΝΙΩΤΟΥ, Γραμματική της ομηρικής διαλέκτου μεταγλωττισθείσα εκ της 

γερμανικής, Αθήνησι, Τυπογραφείον Αγγέλου Καναρινιώτου, 1867. 
Π. Ν. ΜΑΚΡΙΔΟΥ, Μαθήματα Συνθέσεως εις τρία τεύχη μετ’ εικόνων. Δια πλήρη Αστικήν 

Σχολήν. Μέρος διδασκάλου. Τεύχος Α΄ Β΄ και Γ΄, Εν Σμύρνη, [1898].   
Δ. Μ. ΜΕΛΑΝΔΙΝΟΥ, Απάνθισμα Αναγνωσμάτωνκατά το Νέον Πατριαρχικόν Αναλυτικόν 

Πρόγραμμα των Αστικών Σχολών. Δια την Πέμπτην τάξιν αμφοτέρων των φύλων μετ’ 
εικόνων, Εν Κωνσταντινουπόλει, Γ. Ι. Σεϊτανίδης, 1898. 

ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ, Στοιχειώδης Αριθμητική. Εγκεκριμένη δια τους μαθητάς των 
Ελληνικών Σχολείων κατά τον ΒΤΓ΄ Νόμον, Εν Αθήναις,Εκ του Τυπογραφείου Ηλ. 
Σακελλαρίου, 1901, [έκδοσις ενδεκάτη].  

Λ. Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, Συνθέσεων πρώτη και δευτέρα βαθμίς περιέχουσα οδηγίας περί 
κατασκευής φράσεως και περί ύφους, 235 θέματα, σχέδια και ασκήσεις. Προς χρήσιν 
των μαθητών των Ελληνικών σχολείων, Εν Αθήναις, Εκ του τυπογραφείου Ανέστη 
Κωνσταντινίδου, 1904.  

ΜΙΧΑΗΛ κ. ΣΤΑΦΑΝΙΔΟΥ, Μαθήματα Γενικής Πειραματικής Χημείας. Προς χρήσιν των 
Γυμνασίων, Εν Αθήναις, Τύποις της «Παλιγγενεσίας», 1905. 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι. ΒΡΑΧΝΟΥ, Ιστορία Ρωμαϊκή και Ελληνική από κτίσεως της Ρώμης μέχρι του 
Μεγάλου Κωνσταντίνου. Προς χρήσιν των μαθητών των Γυμνασίων κατά το Νεώτατον 
Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας εγκεκριμένη υπό της Κεντρικής Εκπαιδευτικής 
Επιτροπής του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, Εν Αθήναις, Τυπογραφείον Α. Γ. 
Ευστρατίου και Δ. Δελή, 1909, [έκδοσις έκτη]. 

Σ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Γραμματική της Λατινικής Γλώσσης. Προς χρήσιν των Γυμνασίων, 
Εκδότης Ιωάν. Ν. Σιδέρης, Αθήναι 1909. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σ. ΚΑΤΕΒΑΙΝΗ, Συντακτικόν της Ελληνικής Γλώσσης μάλιστα δε του Αττικού 
Πεζού Λόγου. Εγκριθέν εν των κατά τον νόμον ΓΣΑ΄ διαγωνισμώ των διδακτικών 
βιβλίων δια την τετραετίαν 1910-1914, Εν Αθήναις,Εκδότης Δ. Χ. Τερζόπουλος, 1911. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΓΗΝΙΤΟΥ, Στοιχεία Φυσικής και Χημείας. Δια την τρίτην τάξιν των Γυμνασίων, 
Εν Αθήναις,Εκδόσεις Μιχαήλ Μαντζεβελάκη, 1914.  
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ΕΜΜ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ,Πλούταρχου Αριστείδης. Μετά προλεγόμενων και σημειώσεων. Προς 
χρήσιν των μαθητευόμενων κατά το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, Εν 
Αθήναις, Βιβλιοπωλείον Γεωργίου Γ. Κορνάρου, 1922. 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΟΣΜΑ, Ξενοφώντος Κύρου Ανάβασις. Τα τρία πρώτα βιβλία κατ’ εκλογήν 
εκδοθέντα. Δια την Β΄ τάξιν των Ελληνικών Σχολείων και την Α΄ των Αστικών Σχολείων 
των Θηλέων, Εν Αθήναις, Εκδότης Ιωάννης Δ. Κολλάρος, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 
1924.   

ΑΧΙΛΛ. ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ, Λουκιανού Νεκρικοί Διάλογοι (Αρχαίο κείμενο, μετάφρασις και 
σημειώσεις), εν Αθήναις, Εκδόται Ιωάννης Δ. Κολλάρος και ΣΙΑ. Βιβλιοπωλείον της 
Εστίας, 1932.  

ΑΡΓΥΡΗ ΕΦΤΑΛΙΩΤΗ, Ομήρου Οδύσσεια. Μόνη εγκεκριμένη δια την πενταετίαν 1932-1937. 
Προς χρήσιν των μαθητών της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεως των Γυμνασίων, Εκδόται Ιωάννης Δ. 
Κολλάρος και ΣΙΑ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1932, [έκδοση πρώτη].  

ΝΕΙΛΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Στοιχειώδης Άλγεβρα. Δια τα Γυμνάσια, Αθήναι,Εκδότης ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. 
Σιδέρη, 1935, [έκδοσις ογδόη]. 

 ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος. Από των Μηδικών πολέμων 
μέχρι του θανάτου του Μ. Αλεξάνδρου. Δια την Β΄ τάξιν των Γυμνασίων, ΟΕΔΒ, Εν 
Αθήναις 1940. 

Β. ΦΑΒΗ – Κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ, Εκλογαί εξ Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων. Δια την Β΄ 
και Γ΄ τάξιν των Γυμνασίων, ΟΕΣΒ, Εν Αθήναις 1940. 

ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Ν. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ, Κικέρωνος Λόγοι. Ο τρίτος κατά Κατιλίνα και ο υπέρ Αρχίου του 
ποιητού. Διά την Ε΄ τάξιν των Γυμνασίων Παλαιού Τύπου και την ΣΤ΄ τάξιν των 
Γυμνασίων Νέου Τύπου, ΟΕΣΒ, Εν Αθήναις 1940.  

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΟΣΜΑ, Εκλογαί εκ της Κύρου Αναβάσεως του Ξενοφώντος. Δια την Γ΄  τάξιν των 
Γυμνασίων, ΟΕΣΒ, Εν Αθήναις 1940. 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΟΣΜΑ, Δημοσθένους Ολυνθιακοί και Φιλιππικοί. Δια την Δ΄ τάξιν των 
Γυμνασίων Παλαιού Τύπου και την Ε΄ τάξιν των Γυμνασίων Νέου Τύπου, ΟΕΣΒ, Εν 
Αθήναις 1940.  

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΟΣΜΑ, Λυσίου Λόγοι (Περί του Σηκού Απολογία, Υπέρ του Αδυνάτου, Κατά των 
Σιτοπωλών). Δια την Ε΄ τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων Νέου Τύπου, ΟΕΔΒ, Εν Αθήναις 
1942. 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΜΜ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ, Λυκούργου. Λόγος κατά Λεωκράτους και Ισοκράτους Α΄ και 
Β΄ Επιστολή των Φίλιππον. Δια την ΣΤ΄ Τάξιν των Γυμνασίων, Εν Αθήναις,Εκδοτικός 
οίκος Ιωάννου Ν. Σιδέρη, 1946. 

ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Ν. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ, Οβιδίου Μεταμορφώσεις (Εκλογαί). Δια την Ε΄ τάξιν των 
Γυμνασίων, ΟΕΣΒ, Εν Αθήναις 1949. 
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Περίληψη 
Η επικράτηση των αναγνωστικοκεντρικών θεωριών σηματοδοτούν την πρωτοκαθεδρία της ανταπόκρισης του 
αναγνώστη τον οποίο καθορίζουν ως νοηματοδότη του κειμένου. Στο πλαίσιο αυτό, με βασική την παραδοχή 
ότι το λογοτεχνικό έργο δεν υφίσταται ανεξάρτητο από το υποκείμενο της ανάγνωσης, κατέχει ιδιαίτερη θέση 
η θεωρία της κριτικής υποκειμενικής προσέγγισης. Η θεωρία αυτή, θεμελιωμένη από τον D. Bleich, 
επικεντρώνεται στην αναζήτηση του λογοτεχνικού νοήματος, δηλαδή την «υποκειμενική ανα-δημιουργία» 
(subjective re-creation) του, και προτάσσει τη μελέτη της αισθητικής εμπειρίας με επίκεντρο τη 
συναισθηματική ανταπόκριση του αναγνώστη. Στην προσπάθεια γεφύρωσης της υποκειμενικής κριτικής 
προσέγγισης με την αυθεντικότητα της διδακτικής πράξης, το παρόν εργαστήριο θα επιχειρήσει την εφαρμογή 
της θεωρίας του D. Bleich, εκκινώντας από την ανάγνωση αποσπασμάτων από το έργο του Γ. Ρίτσου Όνειρο 
καλοκαιρινού μεσημεριού (1938). Στο ποίημα αυτό αντανακλώνται με αμεσότητα και αποδίδονται με 
λυρικότητα τα χαρακτηριστικά της εξωραϊσμένης παιδικής ηλικίας μέσα από εικόνες υπερρεαλιστικής 
φαντασίας που προκαλούν τη νοσταλγία της επιστροφής στο χλωρό παράδεισο των παιδικών χρόνων. Με 
σκοπό τη διασύνδεση των εμπειριών αυτών με τη λογοτεχνική εμπειρία που προκαλείται στον αναγνώστη, θα 
ακολουθηθεί, στη συνέχεια, με συνέπεια η θεωρία του D. Bleich και θα αναζητηθούν τα στάδια πραγμάτωσης 
του νοήματος, καθώς και η κοινή υποκειμενική αξία (common subjective value) της αναγνωστικής κοινότητας. 
Στη συζήτηση που θα ακολουθήσει, οι ατομικές ανταποκρίσεις διαμοιράζονται στην ομάδα, οι διαφορετικές 
εκδοχές της αναγνωστικής εμπειρίας τελούν υπό διαπραγμάτευση, εξετάζονται και δικαιολογούνται, 
δοκιμάζονται και τελειοποιούνται (ή και αναθεωρούνται) κατάλληλα. Ο αναγνώστης ως δημιουργός της δικής 
του ανάγνωσης επικεντρώνεται στο «γιατί είδα το κείμενο με αυτόν τον τρόπο», ερώτημα που παραμένει 
κυρίαρχο στην προσέγγιση του D. Bleich και στην παρούσα διδακτική αξιοποίησή της: ο κάθε αναγνώστης 
ερευνά τι τον κινητοποίησε και, ταυτόχρονα, διερευνά τον εαυτό του, επιτρέποντας στο δάσκαλο να τον 
κατανοήσει βαθύτερα, και να βρει γέφυρες που ενδυναμώνουν την παιδαγωγική του σχέση με τους μαθητές. 
 
Λέξεις-κλειδιά: ποίηση, διδακτική, υποκειμενική, κριτική προσέγγιση 
 
1. Εισαγωγή 
Η εμπλοκή με τα ποιητικά κείμενα βασίζεται στην ανταπόκριση του αναγνώστη, η οποία 
εμπεριέχει τη σταδιακή εμβάθυνση στο ποιητικά νοούμενο. Πρόκειται για μία διαδικασία, η 
οποία αποτελεί προϊόν εξάσκησης και εκπαίδευσης και η υποκειμενική κριτική θεωρία 
συμβάλλει προς το σκοπό αυτό. Οι λέξεις, οι ποιητικές συμβάσεις και τα σχήματα λόγου 
ανακαλύπτονται και κατανοούνται με βάση μια προσέγγιση που κινητοποιεί την προσωπική 
συμμετοχή του αναγνώστη. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάγνωση μπορεί να δημιουργήσει 
συνθήκες για βαθύτερη αυτο-κατανόηση και του ίδιου του αναγνώστη, ο οποίος σχηματίζει 
μία ιδέα για το κείμενο, εστιάζοντας σε ό,τι του προκαλεί εντύπωση (λέξεις, φράσεις κ.λπ.). 
Η ερμηνεία του ποιήματος, παρά την υποκειμενικότητα που τη διέπει, συγκροτεί το νόημα 
κάθε κειμένου μεθοδικά και στοχευμένα και παρέχει στον αναγνώστη τη δυνατότητα 
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παραγωγής γνώσης, εξαγωγής συμπερασμάτων και επίγνωσης της διαδικασίας μάθησής 
του. Η ανάγνωση, η οποία θα προκαλέσει μία συναισθηματική συναλλαγή με το κείμενο, 
αποτελεί και το σημείο εκκίνησης για τη δημιουργία σχολίων στην κοινότητα της 
ανάγνωσης (π.χ. τους μαθητές σε μία τάξη). Η υποκειμενική και ατομική ανταπόκριση κάθε 
αναγνώστη αποτελεί το σημείο διαπραγμάτευσης, την αυθεντικότητα της οποίας θα 
επεξεργαστούν περαιτέρω οι συν-αναγνώστες του και θα αποδεχτούν, όταν τους ικανοποιεί 
και όταν δικαιολογείται επαρκώς.  

Η προσέγγιση αυτή διαφοροποιείται από άλλες αναγνωστικοκεντρικές θεωρίες 
κοινωνικού προσανατολισμού, επειδή ακριβώς επικεντρώνεται στον πραγματικό 
αναγνώστη (actual reader), δίνοντας μεγαλύτερη σημασία στη συναισθηματική 
ανταπόκριση που προσδιορίζει πώς διαβάζεται ένα κείμενο. Η συμβολή της στη διδακτική 
προσέγγιση και πράξη είναι πλήρως αξιοποιήσιμη στο βαθμό που και ο εκπαιδευτικός τη 
γνωρίζει και δύναται να την εφαρμόσει σε πλήθος λογοτεχνικών κειμένων. Στην ποίηση, 
όπου η συγκινησιακή λειτουργία της γλώσσας επιτελείται στο μέγιστο βαθμό (Richards, 
1924/1963: 256), δημιουργούνται οι πλέον κατάλληλες συνθήκες ώστε η ποιητική εμπειρία 
(ως εμπειρία του αναγνώστη και όχι του ποιητή) να διαφοροποιηθεί από άλλες εμπειρίες 
(μη αισθητικές), βασιζόμενη κατεξοχήν στο συναίσθημα. 

 
2. Η υποκειμενική κριτική προσέγγιση του D. Bleich 
Η παιδαγωγικά εμπνευσμένη θεωρία του D. Bleich διατυπώνεται κυρίως σε δύο έργα του, 
στο Readings and Feelings: An Introduction to Subjective Criticism (1975) και στο Subjective 
Criticism (1978). Πρόκειται για μία προσέγγιση ψυχαναλυτικού χαρακτήρα που βασίζεται 
στην «υποκειμενική ανα-δημιουργία» (subjective re-creation) του κειμένου από τον 
αναγνώστη και τη δημόσια παρουσίαση της αναδημιουργίας αυτής. Η υποκειμενική κριτική 
προσέγγιση, με επίκεντρο την ατομική ανταπόκριση εκείνων που το μελετούν, προτάσσει τη 
μελέτη της αισθητικής εμπειρίας στο αντικείμενο (εδώ το ποίημα του Γ. Ρίτσου Όνειρο 
καλοκαιρινού μεσημεριού) μέσω της αφομοίωσης (assimilation), μιας διαδικασίας 
ενσωμάτωσης των νέων αντιληπτικών δεδομένων στα υπάρχοντα νοητικά σχήματα.  

H ανταπόκριση για τον D. Bleich λογίζεται ως μια αντιληπτική πράξη μετατροπής μίας 
εμπειρίας των αισθήσεων στη συνείδηση (Bleich, 1978: 97). Παρά την υποκειμενικότητά 
της, η ανταπόκριση της λογοτεχνικής ανάγνωσης αντικειμενικοποιείται, χάρη της 
«συμβολοποίησης» και της «επανασυμβολοποίησης» της (ποιητικής) εμπειρίας, οι οποίες 
συνθέτουν τα δύο βασικά στάδια της υποκειμενικής ανταπόκρισης. Συγκεκριμένα, 
 α) ως συμβολοποίηση (symbolization) νοείται η αντίληψη και ταυτοποίηση των εμπειριών, 
και  
β) ως επανασυμβολοποίηση (resymbolization) η ερμηνεία και εξήγηση των εμπειριών, η 
οποία προκύπτει στον αναγνώστη ως προσωπική απαίτηση και ανάγκη για κατανόηση και 
σύλληψη των εννοιών του ποιήματος (Bleich, 1978: 39).  

Η υποκειμενική ανταπόκριση ενεργοποιείται από τις πρώτες αντιληπτικές παραδοχές 
ενός συμβόλου (ως σύμβολο μπορεί να αξιοποιηθεί μία λέξη, μία φράση κ.λ.π.), που 
αξιολογείται με ένα συγκεκριμένο συναισθηματικό φορτίο και δημιουργεί προϋποθέσεις 
περαιτέρω συνομιλίας με το κείμενο. Αυτή η αρχική υποκειμενική ανταπόκριση απαιτεί μία 
εξήγηση, η οποία προκύπτει ως δημιουργική ατομική ερμηνεία (Bleich, 1978: 67). Οι 
αναγνώστες είναι γνώστες μόνο των δικών τους (ατομικών) συμβολοποιήσεων, οι οποίες 
σαφώς δεν θα πρέπει να συγχέονται με τα αντικείμενα αυτά καθεαυτά, τα αντικείμενα, 
δηλαδή, όπως τα γνωρίζουμε (ό.π.: 98). Στην ουσία, οι ερμηνείες ενός κειμένου αποτελούν 
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ερμηνείες των ανταποκρίσεων του συγκεκριμένου αναγνώστη τη στιγμή (ή αμέσως μετά) 
της ανάγνωσης και όχι γενική ερμηνεία του κειμένου.  

Ένα τρίτο στάδιο αφορά το πέρασμα από την ατομική ανταπόκριση στην «συλλογική 
υποκειμενικότητα». Οι ατομικές και προσωπικές ερμηνείες, διαπραγματευόμενες στο 
πλαίσιο της κοινότητας (π.χ. της τάξης), αποκτούν εγκυρότητα και γενική συναίνεση στο 
τελευταίο αυτό (τρίτο) στάδιο της «κριτικής ανταλλαγής». Στο στάδιο αυτό, η εμπειρία του 
αναγνώστη καθίσταται αντικειμενική, καθώς ο αναγνώστης, ως υποκείμενο, διαμοιράζεται 
τις αντιλήψεις του με τον εαυτό του και τα άλλα μέλη της κοινότητας και τις οριοθετεί, 
θέτοντάς τις υπό διαπραγμάτευση. Μέσα από αυτή την κοινοτική πράξη (communal act), το 
υποκειμενικό παράδειγμα γίνεται κυρίαρχο και η προσπάθεια αντικειμενικοποίησής του 
μία υποστηρικτική λειτουργία που κινητοποιεί την υποκειμενική πρωτοβουλία και την 
υπευθυνότητα των μαθητών (Bleich, 1976a, 1976b). Επιπλέον, ικανοποιεί τις ανάγκες της 
κοινότητας (Bleich, 1978: 39, 65, 67), που δομείται (και συναινεί) σε κοινές μνήμες, 
ενδιαφέροντα και εμπειρίες.  

Η προβληματική, η οποία εγείρεται κυρίως στην ομάδα της τάξης, σχετίζεται με την 
ερμηνεία που αντανακλά την κοινή υποκειμενική αξία (common subjective value) της 
αναγνωστικής κοινότητας –συλλογικά συμφωνημένων διαδεδομένων υποκειμενικών 
συναισθημάτων– και όχι ένα εξωτερικό απόλυτο πρότυπο της αλήθειας (Bleich, 1975). Κάθε 
μέλος μίας ομάδας δημιουργεί «μία αλήθεια» μέσα από την ανταπόκρισή του σε άλλες 
ανταποκρίσεις, μια πεποίθηση που επικυρώνεται από τη σύμφωνη γνώμη της ομάδας ή 
άλλων ατόμων (π.χ. του εκπαιδευτικού), η οποία είτε διευκολύνει είτε εμποδίζει τον 
αναγνώστη να έχει μια ικανοποιητική εμπειρία. Το σημαντικό, κατά τον D. Bleich, είναι να 
κατανοηθεί το υποκειμενικό πλαίσιο που συμβάλλει στην διαμόρφωση των πεποιθήσεων 
εκείνων στις οποίες καταλήγουν τα άτομα. Τα συναισθήματα κάθε ατόμου, όπως 
κοινοποιούνται σε μία δημόσια συζήτηση, τελικά, αντιστοιχούν στην υποκειμενική αίσθηση 
της ιδιωτικής πραγματικότητας και οι άλλοι (οι συν-αναγνώστες στο πλαίσιο της ομάδας της 
τάξης ή της αναγνωστικής κοινότητας) επιτελούν ένα είδος «κοινωνικής εξουσίας» (social 
authority), υπενθυμίζοντας στον αναγνώστη τις κοινές αρχές και αξίες που διαμοιράζεται 
μαζί τους (Bleich, 1975: 93-95). Πρόκειται για μία εξελισσόμενη και συνεχή «ανταλλαγή» 
(exchange) που συντελείται σταδιακά και μπορεί να περικλείει άλλες αναγνώσεις του ίδιου 
κειμένου από τους ίδιους αναγνώστες κάτω από άλλες συνθήκες ή ανταποκρίσεις άλλων 
αναγνωστών, ποικίλες επαναναγνώσεις (rereadings) που ενδυναμώνουν την αναγνωστική 
κοινότητα και διασφαλίζουν την κοινωνική βάση, η οποία βασιζόμενη στη διυποκειμενική 
ανάγνωση αυτού του τύπου θέτει τις βάσεις για άλλες συναλλαγές με άλλες κοινότητες και 
ευρύτερους πληθυσμούς (Bleich, 1986). 

 
3. Η διδακτική προσέγγιση 
3.1.Το Όνειρο καλοκαιρινού μεσημεριού 
 Στο Όνειρο καλοκαιρινού μεσημεριού (1938) μέσα από το ονειρικό ταξίδι –το ονειρικό 
ταξίδι ως φυγή από την καθημερινότητα και την αδυσώπητη πραγματικότητα– 
αναδεικνύεται και ιδεάζεται ο «κόσμος» του ποιητή, η αθωότητα της παιδικής ηλικίας και η 
έκπαγλη ωραιότητα του ελληνικού τοπίου.90  Το ποίημα αυτό, γράφτηκε σε μία δύσκολη 
περίοδο της προσωπικής του ζωής, όταν ο Γ. Ρίτσος νοσηλευόταν στο σανατόριο της 

                                                           
90  Όπως καταδεικνύει πανελλήνια έρευνα, ο Γ. Ρίτσος συγκαταλέγεται σε υψηλή θέση (κατατάσσεται τέταρτος) 

στις προτιμήσεις των μαθητών (Αργυροπούλου, 2009: 14). 
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Πάρνηθας.91 Πρόκειται για μία περίοδο του ποιητή την οποία χαρακτηρίζει έντονα η 
λυρικότητα και ο συμβολιστικός τρόπος γραφής. Με το πολύστιχο αυτό ποίημα, 
αναπολείται η παιδική ηλικία και αποτυπώνονται στιγμιότυπα της παιδικής ζωής, δομημένα 
ως αυτοτελή δραματικά επεισόδια, γεγονός που επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να 
προσεγγίσει το έργο ακόμα και στο πλαίσιο μιας ωριαίας διδασκαλίας (στην περίπτωση 
εκείνη που ο ίδιος επιλέξει το έργο να μελετηθεί μόνο αποσπασματικά, εξαιτίας του 
μεγέθους του). Ανεξάρτητα, όμως, από την επιλογή των αποσπασμάτων, με την 
υποκειμενική κριτική προσέγγιση όχι μόνο δοκιμάζεται η τεχνική αυτή στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, αλλά δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να προσεγγίσει ατομικά τον κάθε 
μαθητή ως αναγνώστη και, επιπλέον, με την επικέντρωση του αναγνώστη στις ατομικές του 
εμπειρίες, να αναδειχτούν διαφορές, ομοιότητες και ταυτίσεις με την ποιητική εμπειρία και 
να δικαιολογηθεί η συναισθηματική του κινητοποίηση.  

 
3.2. Η συμβολοποίηση της εμπειρίας 
Στην παρούσα διδακτική προσέγγιση, αυτό που ενδιαφέρει πρωτίστως είναι τα 
συναισθήματα που δημιουργούνται στον αναγνώστη από την ανάγνωση και την εμπειρία 
του ποιήματος. Η αρχική ανάγνωση του κειμένου εισάγει άμεσα τον αναγνώστη στον 
ονειρικό διάκοσμο του καλοκαιρινού τοπίου, τον οποίο μοιράζεται μαζί του ο ποιητής, σαν 
ένα παιδί ο ίδιος: «ΑΝΕΒΗΚΑΜΕ στα φτερά των χελιδονιών για να κόψουμε / λουλούδια 
από τον ουρανό. / Δεν έχει ο αγέρας του καλοκαιριού κανένα μυστικό για μας που / 
περπατάμε ξυπόλυτοι στα χόρτα και μιλάμε στα τζιτζίκια τη γλώσσα / του ήλιου» (σελ. 8).92 

Οι αναγνώστες, αφού διαβάσουν το ποίημα και το μεταγράψουν προφορικά σε πεζό 
λόγο,93 καταγράφουν τα συναισθήματα που τους δημιουργούνται, προκειμένου να 
διερευνηθεί, στη συνέχεια, το πώς και το γιατί ο αναγνώστης ανταποκρίθηκε με αυτόν το 
συγκεκριμένο τρόπο. Η ένταση των συναισθημάτων αποδίδεται εξολοκλήρου μέσα από την 
εικονοποιία που αποτελεί εξέχουσα αισθητική ιδιότητα στην ποίηση του Γ. Ρίτσου. Η 
εικονική απόδοση των αναμνήσεων αυτών (του καλοκαιριού, της ανέμελης παιδικότητας 
και της ελληνικής εξοχής) αφήνει τον αναγνώστη να διεισδύσει στο υποσυνείδητο και στον 
ονειρικό κόσμο του ποιητή.  

Οι πρώτες ανταποκρίσεις ταυτοποιούν στον αναγνώστη την αντίληψή του για το 
περιεχόμενο του ποιήματος με εικόνες οικείες, που τον κινητοποιούν να ανασύρει 
προσωπικές του αναμνήσεις και εικόνες από την παιδική του ηλικία και τις καλοκαιρινές 
διακοπές. Καθώς δημιουργεί συνθήκες που του επιτρέπουν να προβάλει τον εαυτό του σε 
όσα διαβάζει, αναζητεί παραλληλισμούς με τις δικές του εμπειρίες, τις οποίες, επίσης, 
περιγράφει ατομικά. Συγκρίσεις και συσχετίσεις έπονται, αναδεικνύοντας ομοιότητες και 
διαφορές, τόσο σε ό,τι αφορά τη χρήση σχημάτων λόγου, την εικονοποιία, την απόδοση 
λεπτομερειών, όσο και από πλευράς περιεχομένου. 

Με τον τρόπο αυτό γίνεται κατανοητό το πώς η ποιητική φαντασία αποδίδει με τρόπο 
λυρικό την παιγνιώδη φύση της παιδικής ηλικίας και, παράλληλα, το φυσικό κόσμο των 
παιδικών αναμνήσεων: «Σαν την καρδιά μικρού χελιδονιού που τρέμει στην παλάμη της 
αυγής γίνηκε η μνήμη σου μόλις βγήκε το πρώτο πράσινο φύλλο» (σελ. 18). Η αναγνωστική 
ανταπόκριση ως κατανόηση και σύλληψη των εμπειριών αυτών έπεται, καθώς οι εικόνες, οι 

                                                           
91  To Όνειρο καλοκαιρινού μεσημεριού ως αυτοτελή έκδοση «για παιδιά» κυκλοφόρησε πολύ αργότερα, το 

1981, εικονογραφημένο από τη Τζένη Δρόσου (Καλογήρου, 20056: 157). 
92  Οι παραπομπές αφορούν την πρώτη αυτοτελή έκδοση του έργου από τις εκδόσεις «Κέδρος» (1981). 
93  Η μεταγραφή του ποιήματος σε πεζό λόγο αφορά τα αποσπάσματα που διαβάστηκαν, τα οποία ενθέτονται 

μερικώς στο παρόν κείμενο. 
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λέξεις και οι φράσεις αποτελούν σύμβολα ενός παρελθόντος χρόνου που επαναβιώνεται 
μέσω του ονειρικού ταξιδιού και διεγείρει τη μνήμη: «Κανένας δεν θυμάται πως μίλησε με 
την αυγή τότε που τα λουλούδια / ξέραν τη φωνή του και τα πουλιά κρατούσανε σημαίες 
και σάλπιγγες και / πέρναγαν σαν μολυβένια στρατιωτάκια στο δρόμο της πρωινής αχτίνας. 
/ Εμείς κάτι θυμόμαστε όταν ανοίγει τα παράθυρα η άνοιξη και τινάζει / τα σεντόνια του 
ύπνου μες στο φως» (σελ. 12). Ο μεταφορικός λόγος διεγείρει τις αισθήσεις («Ο αντίλαλος 
του πηγαδιού ακούει κι οι σπηλιές ξαναλέν τη φωνή μας», σελ. 16) και συμπληρώνει το 
σκηνικό, συνενώνοντας την προσωπική με την κοινωνική πραγματικότητα που δείχνει το 
ασυμβίβαστο της παιδικότητας («Μήτε στιγμή δε μένουμε στο σπίτι», σελ. 34). Η φαντασία 
του αναγνώστη αναζητά να δημιουργήσει αναπαραστάσεις, να ανακαλέσει τις προσωπικές 
του εμπειρίες, να νοηματοδοτήσει το κείμενο, να ταυτοποιήσει το ποιητικά νοούμενο. Η 
προσέγγιση αυτή είναι υποκειμενική και δημιουργική στο βαθμό που διασφαλίζεται η 
αυτονομία κάθε ανάγνωσης και συνθέτει το πραγματικό (παρόν) αναγνωστικό βίωμα.  
 
3.3. Η επανασυμβολοποίηση της εμπειρίας 
Μέσα από τα σύμβολα (αντίληψη και ταυτοποίηση της προκείμενης εμπειρίας) της 
ποιητικής φαντασίας δημιουργούνται  συνειρμικές εικόνες που εξάπτουν τη φαντασία του 
αναγνώστη. Η επιστροφή στα παιδικά χρόνια ταυτίζεται με την επιστροφή στη φύση. Η 
εγγύτητα με τη φύση, που εγγίζει το αρχέτυπο της Μητέρας, αντικατοπτρίζει τη φυσική 
γαλούχηση: «ΜΗΤΕΡΑ, μη θυμώνεις μαζί μας που δεν μπορούμε να κάτσουμε σπίτι. / Ο 
ήλιος μάς φωνάζει» (σελ. 36). Ο πληθυντικός υποδεικνύει τη συλλογικότητα της εμπειρίας, 
ενώ η ονειρική αναδρομή αποστρέφει τον αναγνώστη από το παρόν και υποσυνείδητα τον 
«ταξιδεύει» στον εναγκαλισμό του με το παρελθόντα χρόνο (παιδική ηλικία, καλοκαιρινές 
διακοπές).  

Η αισθητική εμπειρία αναδιπλώνει σκιές θλίψης και μελαγχολίας που βαρύνουν τη 
μνήμη και αντιδιαστέλλονται με τη χαρά και την αθωότητα, αποδίδοντας ένα σύνολο 
εικόνων βαθιά εσωτερικευμένων και ανάστροφων προς τις συμβάσεις της ενήλικης ζωής: 
«Άνοιγαν τότε μικρά παράθυρα που σκύβαν στα περβάζια οι/ μαργαρίτες να χαιρετήσουν 
την αυγή που πέρναγε στο δρόμο χωρίς/φορτίο σκιάς και θύμησης./ Αργότερα έμαθες να 
χαιρετάς μονάχα τους ανθρώπους βγάζοντας το / καπέλο, κι έλεγες μόνο τα λουλούδια 
«ευχαριστώ» κάθε φορά που δεν σ’ / άκουγε κανένας» (σελ. 18). Τα παιδιά ανατρέπουν την 
καθιερωμένη τάξη των πραγμάτων και αμφισβητούν τον ορθολογισμό και «τα όρια μεταξύ 
φυσικού και ανθρώπινου κόσμου ρευστοποιούνται» (Καλογήρου, 20056: 165-166). 

Ο παιδικός ανιμισμός συνεκφράζεται από τον ποιητή που δεν φαντασιώνεται το παιδί, 
γίνεται το παιδί που μιλά: «Τα τριαντάφυλλα τρελάθηκαν και κάνουν τούμπες μέσα στο 
νερό» (σελ. 28) και αλλού «ΚΑΝΑΜΕ τόπι εμείς κείνη τη σφαίρα που ‘χε ο δάσκαλος για 
το/μάθημα της γεωγραφίας και την κυλάμε στον πράσινο κάμπο με τα/μικρά χαμομήλι» 
(σελ. 30). Υπερρεαλιστικές και παραμυθικές εικόνες αποτυπώνουν το πέρασμα στον κόσμο 
των ενηλίκων. Το δάσος αντικατοπτρίζει το χώρο του ονείρου, της μαγείας και της ερωτικής 
αφύπνισης (Καλογήρου, 20056: 164): «Φτιάχνουμε λουλουδένια δαχτυλίδια κι 
αρραβωνιαζόμαστε με τα/δέντρα, με τον αέρα, με την πρώτη σιωπή». (σελ. 8) και «Όλο το 
δάσος μύριζε γυμνή γυναίκα» (σελ. 14). 

Οι εικόνες αυτές και οι συμβολοποιήσεις της υποκειμενικής ανάγνωσης διαγράφονται 
ως επανασυμβολοποιήσεις (ερμηνεία και εξήγηση των προσκείμενων εμπειριών) που 
λειτουργούν διαμεσολαβητικά στη σχέση του αναγνώστη με τον ονειρικό κόσμο του ποιητή 
«Εμείς είμαστε τ’ όνειρο μας» (σελ. 38). 
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Οι ερωτήσεις που ακολουθούν είναι καίριες για την προώθηση της διδακτικής 
προσέγγισης: «γιατί το νομίζεις αυτό; γιατί εστιάζεις σε αυτό το σημείο; γιατί ερμηνεύεις το 
κείμενο με αυτόν τον τρόπο;». Η υποκειμενική κριτική προσέγγιση διερευνά την 
ανταπόκριση στην ποικιλία των απαντήσεων και αποδέχεται αυτήν την ποικιλομορφία. Ο 
αναγνώστης, στο πλαίσιο της ομάδας, αναδημιουργεί το κείμενο με βάση το διακριτό και 
ατομικό υπόβαθρό του. Κατ’ ουσία, δεν επιζητείται η «ερμηνεία του κειμένου», ως 
απόλυτα αντικειμενική ερμηνεία, αλλά μία ερμηνεία που συνδιαμορφώνεται ως γνώση για 
τα συναισθήματα και τις αξίες της ομάδας (εδώ της τάξης). 

Η αφήγηση αποκαλύπτει τρεις φωνές:  
α) Η α΄ φωνή είναι ο αφηγητής που μοιράζεται τις κοινές συλλογικές παιδικότροπες 
εμπειρίες του, αλλά και ξαναζεί την νιότη του: «ΑΝΕΒΗΚΑΜΕ στα φτερά των χελιδονιών για 
να κόψουμε / λουλούδια από τον ουρανό.[…] Η φωτιά κάηκε ολόκληρη και γίνηκε πάλι 
φωτιά» (σελ. 8). 
β) Η β΄ φωνή είναι ο αφηγητής που απευθύνεται με ένα γνωμικό τόνο (όπως συναντάται 
συνήθως στα γνωμικά ή τις παροιμίες) στον απόδεκτη της αφήγησης. Η γενικευτική χρήση 
του β΄ ενικού προσώπου αποδίδει τον τόνο αυτό: «Θα ήταν άδικο να πεις πως δεν κάναμε 
τίποτα και πως αφήσαμε το σπίτι να ρημάξει. / Κοίταξε τον κήπο μας και πες. / Δεν το ξέρεις 
τάχα πως κι αν πέσει το σπίτι, θα μείνει το φως να μας / δείξει να χτίσουμε σ’ ένα καλύτερο 
σχέδιο το καινούριο σπίτι;» (σελ. 50). 
γ) Η γ΄ φωνή (η αφήγηση σε γ΄ πρόσωπο) λειτουργεί αποκλειστικά για την εξέλιξη της 
αφήγησης και την περιγραφή της «δράσης» του ονείρου: π.χ. «Τα περιστέρια κυνηγούν τις 
σαπουνόφουσκες. / Το φως χειρονομεί μαλώνοντας τ’ αγουροξυπνημένα χελιδόνια. / Κι 
όμως με τόσο θόρυβο, κοιμούνται ακόμα οι μεγάλοι» (σελ. 32) ή «Τα περιστέρια παίζουνε 
πλάι στο ποτάμι, πηδάει το ένα πάνου / στη ράχη του αλλουνού, κ’ έτσι δυο δυο περπατάνε 
στην / όχθη παραπέφτοντας σα να ζητάνε να ψηλώσουν για να / δουν πιο πέρα τι γίνεται 
αύριο» (σελ. 56). 

Οι φωνές αυτές αναδιπλώνονται πολλαπλά, αναδεικνύοντας τις σχέσεις των παιδιών: 
α) με τον εαυτό τους (τη φύση τους): «ΑΤΑΧΤΑ, σιωπηλά και πεισματάρικα παιδιά, που δεν 
ακούσαμε / ποτέ κανέναν, ακούσαμε τη σιωπή μες στη νύχτα και μιλή- / σαμε αγνώριστα 
λόγια. / Μάθαμε κείνο που ‘ναι πιο πολύ απ’ όλα και δε μαθαίνεται πά- / νου στα θρανία, 
έξω απ’ τα φωτεινά σχολεία των δέντρων» (σελ. 50). 
β) με τους άλλους: «Γι’ αυτό τα παιδιά κρύβουνε τα χρυσωμένα χέρια τους στις / άδειες 
τσέπες, μην τα μαλώσει η μάνα τους που όλη τη νύ- / χτα παίζανε κρυφά με το φεγγάρι» 
(σελ. 10), συμπεριλαμβανομένης και της αντίθεσης που φέρει ο «κόσμος των μεγάλων σε 
αντίθεση με τον «κόσμο των μικρών» και, τέλος, 
γ) με τη φύση, ως φυσικό περιβάλλον: «Περπατάμε ξυπόλητοι στο ζεστό χώμα, γδυνόμαστε 
κάτου απ’ τα / πλατάνια και παλεύουμε, παίζουμε πετροπόλεμο, αμολάμε / χαρταϊτούς και 
λουζόμαστε στο ποτάμι μαζί με τα κοτσύφια / και τις πέρδικες. / Έχουμε κρύψει στη σάκα 
του σχολείου ένα κουτί χρυσόμυγες και τις / ακούμε να βουίζουν στο μάθημα της 
αριθμητικής. / Μήτε στιγμή δε μένουμε στο σπίτι» (σελ. 34), αναδεικνύοντας και το 
υπερρεαλιστικό άλογο στοιχείο του ονείρου «Στην φωτογραφία δεν ήταν τίποτ’ άλλο παρά 
λουλούδια, πετα- / λούδες και ήλιος. / Γέλασε κι η γιαγιά μαζί με τον παππού γιατί δεν 
είμαστε παρά / λουλούδια, πεταλούδες και ήλιος» (σελ. 48). 

Η συμβολική χρήση των λέξεων και η αποσύνδεση από το νόημά τους αίρει τους 
ορθολογικούς νόμους: «Τώρα, δυό λουλούδια και δυό αχτίνες δεν κάνουνε τέσσερα – κά- / 
νουνε την ψυχή μας. / Κι ένα τριαντάφυλλο και μια πεταλούδα δεν κάνουν δυό – κά- / νουν 
ένα Θεό. / Κι ένας Θεός κάνει όλα. / Λοιπόν, η ψυχή μας μαζί με την ψυχή του Θεού πόσα 
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κάνει; / Ο δάσκαλος δεν ξέρει. / Εμείς το ξέρουμε πως κάνει: ένα. / Το διαβάσαμε σήμερα 
στο ανοιχτό βιβλίο του ήλιου, σήμερα που / ξεχάσαμε όλα τα βιβλία» (σελ. 70). 

Στο πλαίσιο αυτό, ο αναγνώστης αναδημιουργεί ό,τι αισθάνεται και η ανταπόκρισή του 
αναδεικνύει πώς είναι δυνατόν, ακόμη και μία μοναδική επίδραση να «εξηγηθεί», αν 
συσχετιστεί με διαφορετικούς τρόπους (Bleich, 1975: 38). Ο αναγνώστης εδώ, όμως, 
συναλλασσόμενος με τις φωνές του ποιήματος, αφήνει τη φωνή του να εκφραστεί είτε 
περιγράφοντας το σχολείο σαν την «τιμωρία» της παιδικής ηλικίας και την καταδυνάστευση 
της ανεμελιάς, της μόνης ξέγνοιαστης περιόδου του δικού του κόσμου είτε μέσα από ένα 
ρεπερτόριο ποικίλων αναμνήσεων και εμπειριών που τον ωθούν να μεγαλώσει.  
 
3.4. Η κοινοτική πράξη (communal act) 
Στην ουσία, οι ερμηνείες ενός κειμένου αποτελούν ερμηνείες των ανταποκρίσεων του 
συγκεκριμένου αναγνώστη και όχι γενική ερμηνεία του κειμένου. Τα κίνητρα που 
κινητοποιούν τις εσωτερικές παρορμήσεις κάθε ατόμου εκκινούν από τις ενστικτώδεις 
ανησυχίες του να νιώσει ζωντανός, να απολαύσει, να ικανοποιήσει την αυτοεκτίμησή του, 
την ευφυΐα και τα συναισθήματά του. Κάθε αναγνώστης προσεγγίζει με απόλυτα 
προσωπικό και μοναδικό τρόπο το ποίημα. Οι υποκειμενικές ερμηνείες είναι αποδεκτές στο 
πλαίσιο της ομάδας, όταν βασίζονται στην ερμηνεία της ανταπόκρισής του. Δεν πρόκειται 
για στρατηγικές και τεχνικές εύρεσης του «ορθού» νοήματος και της απόδοσης του με 
άλλους όρους, αλλά εύρεσης του νοήματος που δημιουργεί η αισθητική (και προσωπική) 
εμπειρία ανάγνωσης. 

Όλοι οι αναγνώστες, για παράδειγμα, δεν κατανοούν με τον ίδιο τρόπο την ανάγνωση 
του παρακάτω αποσπάσματος: «ΔΕΝ ΑΓΑΠΑΜΕ, αυτή την ώρα, τα βιβλία με τους λιγνούς 
καλό- / γερους των στίχων» (σελ. 34). Οι «στίχοι» είναι απλές «γραμμές» των σχολικών 
βιβλίων που δείχνουν την αποστροφή της αφηγούμενης πρωτοπρόσωπης φωνής προς το 
σχολείο ή είναι ο κόσμος του ποιητή που είναι μοναχικός; Μία ακόμη ανταπόκριση 
δημιουργεί αντιγνωμίες: «Η φωτιά κάηκε ολόκληρη και γίνηκε πάλι φωτιά» (σελ. 8). Η 
σκέψη οδηγεί συνειρμικά στον ήλιο ως φυσική κατάσταση και στον φοίνικα που 
αναγεννιέται από τις στάχτες του. Μόνο αν επισημανθεί η αυτο-αναφορικότητα του λόγου 
του ποιητή προσδιορίζεται και επανασυμβολοποιείται η φράση ως τη νιότη που 
ξαναβρίσκεται και επιτελείται η σύλληψη και η κατανόηση των προκείμενων εννοιών. 
 
4. Σχολιασμός της διδακτικής εφαρμογής 
Σκοπός της προσέγγισης είναι η διερεύνηση της υποκειμενικής ανταπόκρισης των μαθητών 
και η παροχή αναγνωστικών κινήτρων, ώστε μελετώντας οι ίδιοι την ατομική τους 
ανταπόκριση και την ερμηνεία τους να ασκηθούν στην ερμηνεία των κειμένων. Ο 
εκπαιδευτικός αποδεχόμενος την προσωπική εκδοχή, προωθεί τον αναγνώστη να αναζητά 
την ποιητική εικόνα και τις λέξεις που τη σημαδοτούν, προκειμένου να περιγραφούν, να 
κατανοηθούν και να διασυνδεθούν με την προσωπική μνήμη και βιώματα. Το κείμενο, στη 
συνέχεια, αναδημιουργείται στο μυαλό του αναγνώστη, καθοδηγώντας τον σε μία 
συντεταγμένη, συνεκτική και σκοποθετημένη διερεύνηση της ανταπόκρισής του. 

Η συνειρμική απάντηση δείχνει με τον πλέον σαφή τρόπο ότι κάθε άτομο επεξεργάζεται 
ένα ποίημα σύμφωνα με την προσωπικότητά του, τη στιγμή της ανάγνωσης, και είναι 
αντιπροσωπευτική της συνολικής εικόνας του εαυτού, επίσης τη στιγμή της ανάγνωσης. 
Καθώς κάθε ατομική ανταπόκριση διαφοροποιείται και δεν εγγυάται αντικειμενικότητα, 
αυτό που ενδιαφέρει είναι η κατίσχυση της ανταπόκρισης ως διαδικασίας, η σύγκρισή της 
με άλλες στο πλαίσιο της ομάδας της τάξης ή με άλλες παλαιότερες, η διείσδυση και η 
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αναγνώριση των παραμέτρων εκείνων που διαμορφώνουν τις κρίσεις των αναγνωστών και, 
τελικά, η διαμόρφωση του αισθητικού κριτηρίου των μαθητών. 

Η συνολική αναγνωστική δραστηριότητα γίνεται μία διαπροσωπική υπόθεση «δούναι 
και λαβείν» και εξαρτάται από την πειστική ικανότητα του κριτικού αναγνώστη, ο οποίος 
δεν εφησυχάζει σε αυτό που εκ των προτέρων ορίζεται (π.χ. από τον δάσκαλο) ως 
«σημαντικό». Στην τάξη, η ερμηνεία αποτελεί μια κοινοτική πράξη (communal act), που 
εξυπηρετεί την συλλογική υποκειμενικότητα και όχι ένα εξωτερικό απόλυτο πρότυπο της 
αλήθειας. Κάθε μέλος μίας ομάδας δημιουργεί «μία αλήθεια» μέσα από την ανταπόκρισή 
του σε άλλες ανταποκρίσεις, μια πεποίθηση που επικυρώνεται από τη σύμφωνη γνώμη της 
ομάδας ή άλλων ατόμων, η οποία είτε διευκολύνει είτε εμποδίζει τον αναγνώστη να έχει 
μια ικανοποιητική εμπειρία. Η υποκειμενική κριτική προσέγγιση στη διδασκαλία εστιάζει 
στον «πραγματικό» αναγνώστη (actual reader), προϋποθέτει, ωστόσο, ένα διδάσκοντα 
εκπαιδευμένο, καταρτισμένο και ευαίσθητο, ο οποίος θα πείσει αβίαστα το μαθητή να 
συμμετάσχει στο μάθημα και θα τον μετατρέψει σταδιακά σε έναν κριτικό αναγνώστη. 
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Περίληψη 
Τα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα αγωγής και εκπαίδευσης των παιδιών προσχολικής ηλικίας, τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες αναπτυγμένες χώρες, στοχεύουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών 
ενσωματώνοντας συγκεκριμένες θεματικές ενότητες. Προς την κατεύθυνση αυτή εφαρμόζονται σύγχρονες 
μέθοδοι διδασκαλίας, βασισμένες σε καινοτόμες επιστημονικές θεωρίες, καθώς και σχέδια εργασίας 
συνεπικουρούμενα συχνά από τεχνολογικά βοηθήματα. Οι βασικές αρχές των προγραμμάτων αυτών, 
στοχεύουν στην κινητοποίηση και ενθάρρυνση του παιδιού προς τη μάθηση,  στην ενίσχυση της  
ομαδικότητας των παιδιών και της συνεργασίας τους με τους γονείς και τους παιδαγωγούς, στην ανάδειξη της 
σημασίας της γλώσσας, στην ομαδικότητα που δεν γνωρίζει διακρίσεις. Στις μέρες μας όλα αυτά 
διαδραματίζονται υπό την αιγίδα εννοιών όπως: ανθρώπινα δικαιώματα, ισότητα ευκαιριών, δημιουργικά και 
ευτυχισμένα παιδιά, παιδιά με ιδιαίτερα γλωσσικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά, ευρωπαϊκή ταυτότητα, 
πολίτες του κόσμου. Ωστόσο εξίσου σημαντικό, ίσως και σημαντικότερο, είναι η υγεία του παιδιού, η οποία 
αποτελεί τη βάση για όλα τα υπόλοιπα. Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας είναι το πιο ενεργητικό μέρος του 
πληθυσμού, το οποίο όμως σύμφωνα με τελευταίες μελέτες τείνει να γίνει η ομάδα εκείνη με το υψηλότερο 
ποσοστό καθιστικής ζωής. Η καθιστική ζωή και η ελλειμματική φυσική δραστηριότητα συνδέονται 
αποδεδειγμένα με τα λεγόμενα μη μεταδιδόμενα νοσήματα (καρδιοπάθειες, διαβήτης, καρκίνος κ.ά.). 
Υπολογίζεται ότι η καθημερινή φυσική δραστηριότητα στην προσχολική ηλικία, διαρκείας 120-180 λεπτών, 
λειτουργεί υπό προϋποθέσεις προληπτικά για την μη εμφάνιση των παραπάνω ασθενειών. Ωστόσο οι οδηγίες 
των διεθνών οργανισμών για την προσχολική ηλικία δεν έχουν ληφθεί υπόψη στα ελληνικά αναλυτικά 
προγράμματα. Με δεδομένο λοιπόν τον ενεργητικό ρόλο της καθημερινής κίνησης στην ανάπτυξη της 
προσωπικότητας του παιδιού αλλά και στην υγεία του, προτείνεται η ένταξη οργανωμένης φυσικής 
δραστηριότητας διάρκειας 20-30 λεπτών και μέτριας έως υψηλής έντασης, στα πλαίσια του εκπαιδευτικού 
προγράμματος των νηπιαγωγείων της χώρας. Καθώς τα προγράμματα φυσικής δραστηριότητας δεν απαιτούν 
εξειδικευμένη γνώση, όπως η φυσική αγωγή, μπορούν να υλοποιηθούν από τις ίδιες τις νηπιαγωγούς. Η 
ένταξη καθημερινής φυσικής δραστηριότητας μέσης ως υψηλής έντασης και  διάρκειας 20 λεπτών, θα 
μπορούσε να συμβάλλει στη βελτίωση της κατάστασης. Ωστόσο σημαντικό ρόλο παίζει και η εξωσχολική 
δραστηριότητα προκειμένου να επιτευχθούν τα επιθυμητά επίπεδα φυσικής δραστηριότητας. Σε αυτή την 
κατεύθυνση ο ρόλος των γονέων είναι εξίσου καθοριστικός.  
 
Λέξεις κλειδιά: νηπιαγωγείο, φυσική δραστηριότητα, σχολικά εγχειρίδια 
 
1. Εισαγωγή 
Η εκπαιδευτική κοινότητα, συνειδητοποιημένη αλλά και εναρμονισμένη πια με τη φιλοσοφία και τις 
πρακτικές των διεθνών παιδαγωγικών μεταβολών, κατανοεί τη σημαντικότητα της προσαρμογής, 
απαραίτητη για το προσδιορισμό του μέλλοντος. Σήμερα η αντίληψη που περιβάλλει τα σύγχρονα 
αναλυτικά προγράμματα εστιάζει στο συνδυασμό γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων, ενώ η ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα επικαιροποίηση των αναλυτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα αλλά και 
το εξωτερικό υποδηλώνει την επιτακτική ανάγκη προσαρμογής στις σύγχρονες ανάγκες της 
κοινωνίας.  

Παρατηρώντας κανείς τη λειτουργία των σημερινών νηπιαγωγείων σίγουρα εντυπωσιάζεται από 
την πληθώρα των εποπτικών μέσων, των παιχνιδιών, των βοηθημάτων, των υπολογιστών, την 
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είσοδο γενικά της τεχνολογίας στη ζωή των εκπαιδευτικών, αλλά και των εκπαιδευομένων. 
Απεριόριστες δυνατότητες εφαρμογών, διεγείρουν τη φαντασία των παιδιών και προσφέρουν 
ευχάριστες ώρες δημιουργικής απασχόλησης. Παρά τις οποιεσδήποτε ενστάσεις, πρέπει να 
αναγνωριστεί η θετική σημασία αυτής της εξέλιξης, η οποία όμως πρέπει να παραμείνει κομμάτι 
του πάζλ και όχι ολόκληρο το πάζλ. Σε αυτό το ελεύθερο παιχνίδι φαντασίας - γνώσης ο δημιουργός 
του θα πρέπει τελικά να πειθαρχήσει, να διαφυλάξει αλλά και να προασπίσει την υγεία των 
παιδιών, που απειλείται από το σύγχρονο τρόπο ζωής. H υγεία ενός ατόμου ή ενός πληθυσμού, 
φαίνεται ότι εξαρτάται κατά 20% από βιολογικούς παράγοντες, κατά 10-20% από τις υπηρεσίες 
υγείας και κατά 70% από το φυσικό, κοινωνικό περιβάλλον και την ανθρώπινη συμπεριφορά 
(Τούντας, 2000). Γίνεται αντιληπτό το μέγεθος ευθύνης του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης 
συμπεριφοράς, αλλά και η δυνατότητα παρέμβασης και τροποποίησης αυτού. Νέα επιστημονικά  
δεδομένα  προσθέτουν  σημαντικές πληροφορίες στα ελλείμματα γνώσης των μηχανισμών που 
διέπουν τη σχέση φυσική δραστηριότητας, γνωστικών και ανατομικών λειτουργιών. Έτσι η φυσική 
δραστηριότητα μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, να μειώσει τον επιπολασμό 
χρόνιων νοσημάτων, να αυξήσει τις γνωστικές ικανότητες των παιδιών και να δημιουργήσει υγιή 
στάση ζωής. Συνεπώς η προσαρμογή του αναλυτικού προγράμματος στα δεδομένα της εποχής 
κρίνεται αναγκαία με στοχευμένη και ποσοτική πλέον συμμετοχή της φυσικής δραστηριότητας, ήδη 
από το νηπιαγωγείο. Και ενώ η Εθνική Ένωση Αθλητισμού και Φυσικής Αγωγής των Ηνωμένων 
Πολιτειών, του Καναδά, της Αυστραλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν εκδώσει 
κατευθυντήριες οδηγίες, όπου συνιστούν τη καθημερινή συμμετοχή όλων των παιδιών από την 
γέννηση μέχρι την ηλικία των πέντε σε προγράμματα φυσικής δραστηριότητας που προάγουν τη 
υγεία, εντούτοις λίγα έχουν γίνει στο κλασικό σχολείο (NASPE, 2002; Reilly 2010). Το διαδεδομένο 
πρόβλημα της καθιστικής ζωής, κυρίως των παιδιών, καθώς και η συνεχής αύξηση του επιπολασμού 
της παχυσαρκίας, υπογραμμίζει την ανάγκη για αποτελεσματική αλλά και προσαρμόσιμη  πολιτική  
προγραμμάτων, προς την κατεύθυνση προώθησης της σωματικής δραστηριότητας στα μικρά 
παιδιά. Οι έως τώρα δημοσιευμένες μελέτες αναφορικά με τη φυσική δραστηριότητα στη 
προσχολική ηλικία, αντιμετωπίζουν μεθοδολογικά κενά, τα οποία πρέπει να απαντούν στις 
ερωτήσεις: 1) Ποιες είναι οι βασικές συμπεριφοριστικές αλλαγές, οι απαραίτητες για την προώθηση 
της σωματικής δραστηριότητας στα μικρά παιδιά; 2) Υπάρχουν επαρκώς τεκμηριωμένα 
επιστημονικά προγράμματα, για την προώθηση της σωματικής δραστηριότητας στα νήπια, και αν 
ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις θα είναι αποτελεσματικά; 3) Μπορούν οι τροποποιήσεις στο σχολικό 
περιβάλλον, να οδηγήσουν στην αύξηση της σωματικής δραστηριότητας των παιδιών; 4) Τα 
προγράμματα αυτά για να είναι βιώσιμα  πρέπει να γίνονται από ειδικούς της Φυσικής Αγωγής ή 
από φορείς σχετικούς με αυτό το γνωστικό αντικείμενο; 5) Ποιος ο ρόλος των γονέων στη 
παρακίνηση των παιδιών; (Hinkley, 2008) 
 
2. Κυρίως κείμενο 
Η Φυσική Αγωγή στα αναλυτικά προγράμματα της χώρας εμφανίζεται ως γνωστικό αντικείμενο με 
τον όρο «γυμναστική» το 1895, έτος ίδρυσης των πρώτων νηπιαγωγείων, χωρίς ωστόσο να υπάρχει 
επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα. Το ενδιαφέρον της πολιτείας είναι έντονο και με το Βασιλικό 
Διάταγμα (Β.Δ. ΦΕΚ Α 68-23.05.1896), καθορίζεται ο σκοπός της προσχολικής εκπαίδευσης, ο οποίος 
επιδιώκει την σωματική και πνευματική ενίσχυση των παιδιών μέσα από ασκήσεις και παιχνίδια. Για 
το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής Αγωγής δίνονται οδηγίες εκτέλεσης της, οι οποίες αφορούν τη 
γυμναστική, παιχνίδια ρυθμικά, αισθητηριακές ασκήσεις, λεπτές κινητικές δεξιότητες, μισή ώρα το 
πρωί και μισή το απόγευμα (Β.Δ. ΦΕΚ Α  68-23.05.1896). Με το Νόμο 4397/1929 αποφασίζετε η 
ίδρυση κρατικών νηπιαγωγείων ενώ στο Β.Δ. 494/1962 διατυπώνεται το αναλυτικό πρόγραμμα για 
τα νηπιαγωγεία της χώρας, όπου σκοπός της σωματικής αγωγής ορίζεται η πειθαρχία των κινήσεων, 
η αυτοκυριαρχία και η συμμετρική ανάπτυξη του σώματος. Το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από 
ελαστικότητα, ενώ την πρωτοβουλία των δραστηριοτήτων την έχει η νηπιαγωγός. Η διάρκεια της 
φυσικής αγωγής στο ημερήσιο πρόγραμμα δεν υπερβαίνει την μισή ώρα και αυτή από κοινού με τις 
κηπουρικές εργασίες.  



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Προγράμματα Σπουδών - Σχολικά εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον» 
 

704 
 

Το 1980 με το 476 Π.Δ και το νέο αναλυτικό πρόγραμμα αποφασίζετε η μετάβαση από το 
Σουηδικό μοντέλο της παιδαγωγικής γυμναστικής σε αυτό της παιγνιώδους γυμναστικής, σύμφωνα 
με τα Γαλλικά πρότυπα. Το παιχνίδι αποτελεί το επίκεντρο της εκπαίδευσης, μέσω του οποίου 
επιδιώκεται η ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Οι άξονες οι οποίοι επιλέγονται είναι η ρυθμική 
αγωγή, το παιχνίδι, οι αισθητηριακού τύπου ασκήσεις και οι ασκήσεις ισορροπίας. Στο ημερήσιο 
πρόγραμμα δεν υπερβαίνει την μισή ώρα.  

Στο Π.Δ. 486, ΦΕΚ Α 208-26.09.1989 το νέο αναλυτικό πρόγραμμα Προσχολικής Αγωγής, ορίζει 
την χρήση των «κύκλων εμπειριών και γνώσεων» και καθιερώνει την αυθόρμητη ενασχόληση των 
νηπίων, χωρίς την άμεση εμπλοκή της νηπιαγωγού. Η φυσική αγωγή χρησιμοποιείται ως ρυθμιστής 
σύνθετων ψυχοκινητικών δραστηριοτήτων. Η δομή του αναλυτικού προγράμματος αλλά και η 
υπερπληθώρα των επιδιώξεων, προκαλεί σύγχυση στον εκπαιδευτικό, ο οποίος δεν έχει το 
κατάλληλο επιστημονικό υπόβαθρο για να υποστηρίξει παρόμοια προγράμματα.  

Στο πλαίσιο αναβάθμισης και επικαιροποίησης του εκπαιδευτικού συστήματος, διαμορφώθηκε 
το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ) με Αριθ.21072α/Γ2 13.03.2003. 
Η καινοτομία του είναι η εισαγωγή της διαθεματικής γνώσης, η διασύνδεση δηλαδή γνωστικών 
αντικειμένων. Αναγνωρίζει την Φυσική Αγωγή ως πυλώνα της σωματικής ,κοινωνικής, 
συναισθηματικής  και πνευματικής ανάπτυξης του παιδιού. Κατανοεί την έμφυτη και αυθόρμητη 
ενεργητικότητα του παιδιού ως βάση για ανάπτυξη και την καλή υγεία του, την χρησιμοποιεί για να 
γνωρίσει τον κόσμο, τους ανθρώπους, τον εαυτό του, να αντιληφθεί τις δυνατότητες και τα όρια 
του. Ικανότητες που επιδιώκεται να αναπτυχθούν είναι, η ανάπτυξη της κινητικότητας (μέσω 
ομαδικών ή ατομικών παιχνιδιών, ασκήσεων ρυθμικής ή ενόργανης γυμναστικής), η ανάπτυξη της 
σωματικής δραστηριότητας (μέσω αυτοσχεδιαστικών κινήσεων καθώς και κατανόηση σωματικών 
δραστηριοτήτων), η αποδοχή και τήρηση κανόνων ασφαλείας, ο ορθός τρόπος χρήσης του 
εκπαιδευτικού υλικού, η ανάπτυξη θετικών στάσεων για συνεργασία και αλληλαποδοχή, καθώς και 
η κατανόηση της Ολυμπιακής Ιδέας και των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων. Υποστηρικτικά στο 
έργο της νηπιαγωγού δημιουργήθηκε το 2006 ο Οδηγός Νηπιαγωγού, Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί-
Δημιουργικά Περιβάλλοντα, με σκοπό να στηρίξει τους νηπιαγωγούς και να καλύψει τα ελλείμματα 
του Δ.Ε.Π.Π.Σ. Το 2011 το Υπουργείο Παιδείας εισάγει το «Νέο Σχολείο», έτσι ώστε να ανταποκριθεί 
στις εκπαιδευτικές ανάγκες και προκλήσεις του 21ου αιώνα. Μέσω αυτού, στοχεύει στη δημιουργία 
ενός ανοικτού εκπαιδευτικού κλίματος, που θα δέχεται αλλά και θα παράγει καινοτομία. Γίνεται 
αντιληπτό ότι μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα η Φυσική Αγωγή στοχεύει: α) Στην ανάπτυξη 
βασικών κινητικών δεξιοτήτων, β) σε ρόλο υποβοηθητικό για εκμάθηση άλλων γνωστικών 
αντικειμένων και γ) στην προαγωγή της υγείας. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει την υγεία ως «μια κατάσταση πλήρους σωματικής, 
ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς την απουσία ασθένειας ή αναπηρίας» (WHO, 1946). 
Για να επιτευχθεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας της υγείας, αρκετοί παράγοντες 
κινδύνου πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η σωματική αδράνεια είναι ο τέταρτος σπουδαιότερος 
παράγοντας κινδύνου σε παγκόσμιο επίπεδο, θεωρείται υπεύθυνη για το 6% των θανάτων σε όλο 
τον κόσμο (WHO, 2009) και 5-10% στην Ευρώπη (WHO, 2002). Κάθε χρόνο στην Ευρώπη, πάνω από 
8 εκατομμύρια έτη ζωής προσαρμοσμένα χάνονται, λόγω της ανεπαρκούς φυσικής δραστηριότητας 
και σχεδόν ένα εκατομμύριο θάνατοι αποδίδονται στην έλλειψη σωματικής άσκησης(WHO, 2009). Η 
Ελλάδα στη καθιστική ζωή κατέχει τη πρώτη θέση μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών, με ποσοστό 67% 
του πληθυσμού να δηλώνει αποχή από οποιαδήποτε μορφή φυσικής δραστηριότητας (Special 
Eurobarometer 334Sport and Physical Activity, 2011). 
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Εικόνα 1. Κατανομή ποσοστών Φυσικής δραστηριότητας στις χώρες της Ευρώ 
 

Στην Ευρώπη, την Αμερική και το Καναδά τα παιδιά  χαρακτηρίζονται από υπέρμετρη καθιστική 
ζωή, περνώντας κατά μέσο όρο 6 ώρες στην οθόνη υπολογιστή ή τηλεόρασης ενώ μόνο το 9% των 
αγοριών και το 4% των κοριτσιών ανταποκρίνονται στις νέες κατευθυντήριες οδηγίες, που 
συνιστούν 60 λεπτά μέτριας έως έντονης σωματικής δραστηριότητας καθημερινά. Παρόμοια  
υψηλά επίπεδα καθιστικής συμπεριφοράς συνδέονται με αύξηση των παραγόντων κινδύνου για 
εμφάνιση διαβήτη τύπου 2 στα παιδιά και τους νέους. Ως άμεση συνέπεια αυτού του τρόπου ζωής 
είναι η αύξηση των ποσοστών της παιδικής παχυσαρκίας στις αναπτυγμένες χώρες, αλλά και των 
επιπτώσεων αυτής(ψυχο-κοινωνική υγεία, χρόνιες ασθένειες) (Swinburn et al., 2008). 

 

 
 

Εικόνα 2. Παγκόσμια κατάταξη ποσοστών παιδικής παχυσαρκίαςHealth at a Glance 2011: OECD Indicators 
 

 

http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/health_glance-2011-en
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Η Ελλάδα στις προσχολικές ηλικιακές ομάδες τόσο των κοριτσιών όσο και των αγοριών κατέχει 
την πρώτη θέση στη Παγκόσμια κατάταξη της παιδικής παχυσαρκίας (Health at a Glance 2011: OECD 
Indicators). Το σύνολο της φυσικής δραστηριότητας που απαιτείται για την ανάπτυξη της 
μεταβολικής ευρωστίας και για οφέλη που σχετίζονται με την υγεία, είναι διαφορετικό από το 
σύνολο που απαιτείται για τη βελτίωση της απόδοσης. Η φυσική δραστηριότητα ως ποσοτικό 
μέγεθος, διέπεται από κάποιες αρχές, ενώ είναι μετρίσιμη και ταξινομούμενη σε βαθμούς. 
Σημειώνονται 5 αρχές: Η αρχή της υπερφόρτισης(απαραίτητη για να επιτευχθούν οφέλη στην υγεία, 
ευεξία, ευρωστία), η αρχή της προοδευτικής μεταβολής, η αρχή της εξειδίκευσης (συγκεκριμένα 
οφέλη από συγκεκριμένες δραστηριότητες), η αρχή της αντιστρεψιμότητας(τα οφέλη διαρκούν όσο 
επαναλαμβάνεται η δραστηριότητα) και η αρχή των μειωμένων αποτελεσμάτων (η βελτίωση 
εμφανίζεται γρηγορότερα στους πάσχοντες). Η συχνότητα, η ένταση και ο χρόνος αποδίδουν τα 
επίπεδα της φυσικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, 
το επίπεδο της φυσικής δραστηριότητας βαίνει αυξανόμενο από 1.4 Kcal/ημέρα στην ηλικία του 
ενός έτους σε 1,75 Kcal/ημέρα στην ηλικία των 15 ετών όπου και κάνει plato (FAO/WHO/UNU 
Expert Consultation, 2004).  

 
 

Εικόνα 3. Επίπεδα φυσικής δραστηριότητας γυναικών και ανδρών ανά ηλικία(Westerterp, 2015) 
 

Μελέτες έχουν δείξει ότι η αύξηση της σωματικής δραστηριότητας μειώνει τον κίνδυνο των 
χρόνιων νοσημάτων, βελτιώνοντας το καρδιοαγγειακό-μεταβολικό προφίλ των παιδιών (WHO, 
1946), ενώ μπορεί να βοηθήσει και στην πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας, ειδικότερα των 
παιδιών προσχολικής ηλικίας (WHO, 2009). Έτσι οι οδηγίες της US–National Association for Sport 
and Physical Education συνιστούν 120 λεπτά φυσικής δραστηριότητας ημερησίως, με 60 λεπτά 
δομημένης δραστηριότητας και 60 λεπτά αυθόρμητου ελεύθερου παιχνιδιού, ενώ γίνεται ιδιαίτερη 
αναφορά στην αποφυγή καθιστικής ζωής για περισσότερο από μια ώρα(εκτός τις ώρες του ύπνου) 
(National Association for Sport and Physical Education 2002). Οι αντίστοιχες οδηγίες από τον Καναδά 
και το Ηνωμένο Βασίλειο συνιστούν 180 λεπτά φυσικής δραστηριότητας (Timmons et al., 2012). 
Προς την κατεύθυνση αυτή, διενεργήθηκαν πολλές τυχαιοποιημένες μελέτες μονοσήμαντης ή και 
συνδυαστικής στρατηγικής παρέμβασης. Τα αποτελέσματα σε πολλές από αυτές δεν συμφωνούν, 
γεγονός που αποδίδεται στις διαφορές πολιτιστικών χαρακτηριστικών των χωρών που διεξήχθησαν, 
την μικρή χρονική διάρκεια των προγραμμάτων, στο όχι εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό. Τα 
εμπόδια αυτά ξεπεράστηκαν στην μελέτη του Puder et.al, όπου χρησιμοποίησαν δομημένο 
πρόγραμμα φυσικής δραστηριότητας, ενώ η υλοποίηση τους έγινε από εκπαιδευμένο προσωπικό 
(Puder et.al, 2011). Ο Fitzgibbon στήριξε την αποτελεσματικότητα του όχι στην ύπαρξη 
εξειδικευμένου προσωπικού, αλλά στην κατάρτιση της νηπιαγωγού (Fitzgibbon, 2011). Αυτή η 
προσέγγιση είναι η ιδανική, για την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων. Αλλά ένα πραγματικό 

http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/health_glance-2011-en
http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/health_glance-2011-en
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world's approach στην αύξηση της σωματικής δραστηριότητας, θα απαιτήσει από τους 
εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας να εφαρμόζουν τις δραστηριότητες του αναλυτικού  
προγράμματος (Ward, 2010). Μια πιο ευέλικτη προσέγγιση αυτών, μπορεί να υπερκεράσει τις 
διαφορές αλλά και τις παιδαγωγικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών και να προσφέρει μια βιώσιμη 
εφαρμογή. 

Ένας μεγάλος αριθμός ερευνών προσπάθησε να δώσει απάντηση στο ερώτημα πόσος πρέπει να 
είναι ο χρόνος φυσικής δραστηριότητας των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Επειδή οι διάφορες 
μελέτες έχουν χρησιμοποιήσει διαφορετικές μεθόδους ανάλυσης, εξακολουθεί να είναι δύσκολη η 
απάντηση. Όταν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας βρίσκονται σε φάση σωματικής δραστηριότητας, 
έχουν την τάση να συμμετέχουν σε πολύ μικρές κινητικές περιόδους, μέτριας έως υψηλής έντασης. 
Ο Danner για παράδειγμα, με την άμεση  παρατήρηση επί μία ώρα, των συνηθειών της φυσικής 
δραστηριότητας παιδιών 2 έως 5, βρήκε ότι περίπου το 60% του χρόνου των παιδιών δαπανάται σε 
ήπιες κινητικές δραστηριότητες, ενώ μέτριο ή γρήγορο περπάτημα ή γρήγορο τρέξιμο 
παρατηρήθηκε μόνο στο 11% της ώρας (περίπου 7 λεπτά) (Danner et al, 1991). Χρησιμοποιώντας 
πιο αντικειμενικό τρόπο υπολογισμού της φυσικής δραστηριότητας (επιταχυνσιόμετρο), ο Pate 
αναφέρει ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας περνούν μόνο 2 λεπτά/ώρα σε μια υψηλής έντασης 
φυσική δραστηριότητα, ενώ περισσότερο από το 50% του χρόνου τους τα παιδιά ήταν κινητικά 
αδρανή (Pate et al, 2004). Ομοίως, οι Benham-Deal ανέφεραν ότι παιδιά 3 έως 5 ετών περνούν 
μόλις το 20% μιας τυπικής ημέρας με καρδιακή συχνότητα πάνω από 130 παλμούς/λεπτό(μέτρια 
έως έντονη φυσική δραστηριότητα) ενώ η απόκτηση αυτής έγινε σε περιόδους 5-10 λεπτής 
διάρκειας(Benham-Deal, 2005). Αν και είναι σαφές ότι τα μικρά παιδιά προτιμούν το διακοπτόμενο 
τύπο φυσικής δραστηριότητας, οι περισσότερες μελέτες συμφωνούν στη μεγάλη απόκλιση των 
επιπέδων ΦΔ μεταξύ των ατόμων, δεδομένου ότι μερικά παιδιά είναι εξαιρετικά δραστήρια, ενώ 
άλλα λιγότερο(Timmons et al., 2007). 

Παράδειγμα πιο ολοκληρωμένης προσπάθειας είναι η μελέτη Toybox, ένα ερευνητικό 
πολυκεντρικό πρόγραμμα που έγινε σε 15 ιδρύματα 6 ευρωπαϊκών χωρών. Ως στόχο είχε την 
ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση ενός παρεμβατικού στο νηπιαγωγείο προγράμματος για την 
πρόληψη της παχυσαρκίας, σε παιδιά προσχολικής ηλικίας 4-6 ετών σε έξι ευρωπαϊκές 
χώρες(Βέλγιο, Βουλγαρία, Γερμανία, Ελλάδα, Πολωνία και Ισπανία)(De Decker et al., 2014). Εστιάζει 
σε τέσσερις διαφορετικούς άξονες. α) την υγιεινή διατροφή, β) τη συμπεριφορά της λήψης υγρών, 
γ) τη φυσική δραστηριότητα και δ.) την καθιστική ζωή ενώ εξελίσσεται σε 4 επίπεδα δράσης. Τα 3 
πρώτα αφορούν: φυσικές παρεμβάσεις στο σχολικό περιβάλλον, προκαθορισμένες δράσεις των 
εκπαιδευτικών(ομιλίες, ενημέρωση, δυο συνεδρίες φυσικών δραστηριοτήτων την εβδομάδα 
διάρκειας 45-60λεπτών, δραστηριότητες στην τάξη, διαδραστικού χαρακτήρα με στόχο τη 
συμμετοχή της τάξης, τουλάχιστον για 1 ώρα την εβδομάδα (π.χ. συμμετοχή των παιδιών σε 
πειράματα, σε ιστορίες με κινήσεις κ.λπ.). Το τέταρτο επίπεδο αφορά παρεμβάσεις που έγιναν στο 
οικογενειακό περιβάλλον. Οι συνθήκες της μελέτης δεν είναι ομογενοποιημένες, αλλά συνιστούν 
ένα μωσαϊκό των διαφορετικών συνθηκών που επικρατούν σε κάθε χώρα. Παράγοντες όπως η 
ηλικία φοίτησης, το αναλυτικό πρόγραμμα της χώρας, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
νηπιαγωγείων (αριθμός νηπίων/τάξη, διαθέσιμος εξοπλισμός για δραστηριότητες, εκπαιδευμένο 
προσωπικό ή όχι, πολιτισμικές διαφορές), και οι πολιτισμικές αντιλήψεις της οικογένειας, συνιστούν 
εμπόδια στην αντικειμενική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.  

Στην μελέτη SHAPES διάρκειας 3 ετών (Study of Health and Activity in Preschool Environments) 
που διενεργήθηκε ταυτόχρονα σε 16 νηπιαγωγεία, χρησιμοποιήθηκε ένα ευέλικτο και 
προσαρμόσιμο μοντέλο παρέμβασης, σχεδιασμένο για την αύξηση της φυσικής δραστηριότητας στο 
σχολείο. Στο σχεδιασμό του προγράμματος υπήρχαν κινητικές δραστηριότητες 20 λεπτών την ημέρα 
-τρεις φορές την εβδομάδα, δύο τριαντάλεπτα διαλλείματα με ελεύθερο παιχνίδι, εκμάθηση της 
κίνησης 20 λεπτά την μέρα ως ακαδημαϊκό γνωστικό αντικείμενο, κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
προσαρμογές(ο δάσκαλος παίζει με τα παιδιά, μέτρα ασφαλείας στο χώρο του νηπιαγωγείου) 
(Pfeiffer et al., 2013). 

 
 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Προγράμματα Σπουδών - Σχολικά εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον» 
 

708 
 

3. Σχεδιασμός προγράμματος 
Το φυσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει και δραστηριοποιείται κάποιος, διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο στα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας του. Συνεπώς τα νηπιαγωγεία είναι ένα δελεαστικό 
περιβάλλον, μέσα στο οποίο μπορεί υπό προϋποθέσεις να προαχθεί η υγεία των παιδιών (Fein et 
al., 2004). Τα χαρακτηριστικά του προτεινόμενου παρεμβατικού προγράμματος, εστιάζουν κυρίως 
στην απλοποίηση αλλά και εξειδίκευση του αναλυτικού προγράμματος στο σημείο που αφορά τη 
φυσική αγωγή. Δεδομένης της απουσίας εξειδικευμένου προσωπικού από τα νηπιαγωγεία το 
πρόγραμμα οργανωμένης φυσικής δραστηριότητας, μπορεί να υλοποιηθεί από τις ίδιες τις 
νηπιαγωγούς, εάν και εφόσον τους χορηγηθεί ένα πρωτόκολλο. To επίπεδο έντασης της φυσικής 
δραστηριότητας του προγράμματος είναι μέσο έως υψηλό έτσι ώστε να επιτυγχάνει το σκοπό του, 
δηλαδή απόδοση 5-6 METS (Westerterp, 2015) ημερησίως ενώ κύριος στόχος είναι η προαγωγή της 
υγείας των παιδιών αλλά και η πρόληψη της παχυσαρκίας. Η χρονική του διάρκεια είναι 20 λεπτά, 
γίνεται στο χώρο του νηπιαγωγείου, είναι ανέξοδο και μπορεί να υλοποιηθεί εντός και εκτός της 
σχολικής τάξης. Είναι καθημερινό και μπορεί να εμπλουτιστεί με σχετικές ιστορίες και μουσική 
επένδυση. Η συμμετοχή της νηπιαγωγού θεωρείται απαραίτητη για την ομαλή εξέλιξη του 
προγράμματος. Ένα πλαστικοποιημένο έγχρωμο, εικονογραφημένο, μονοσέλιδο εγχειρίδιο μπορεί 
να βρίσκεται αναρτημένο σε εμφανές σημείο προς εξυπηρέτηση και καθοδήγηση της 
εκπαιδευτικού, για να έχει το πρόγραμμα ροή και συνέχεια. Δεν κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη 
ειδικού εξοπλισμού, ωστόσο αντικείμενα ψυχοκινητικής(όπως στεφάνια, ράβδοι, κορδέλες κ.ά.) 
που υπάρχουν στα περισσότερα σχολεία, μπορούν να το κάνουν πιο ελκυστικό και διασκεδαστικό 
για τα παιδιά. Σε γενικές γραμμές η οργάνωση των φυσικών δραστηριοτήτων ακολουθεί τη σειρά: 
προθέρμανση πέντε λεπτά(κινητικές δραστηριότητες συνοδεία τραγουδιού) χαλάρωση, έντονη 
φυσική δραστηριότητα 10 λεπτών, χαλάρωση, τελική δραστηριότητα(πρόληψη παχυσαρκίας) πέντε 
λεπτά.  
 
4.Συμπεράσματα 
Για να είναι επιτεύξιμος ο στόχος αυτός στο σχολικό περιβάλλον, είναι απαραίτητο οι εκπαιδευτικοί 
να προσαρμόσουν τις πολιτικές τους προς την κατεύθυνση αυτή. 

Οι οδηγίες του αναλυτικού προγράμματος σπουδών για τη φυσική αγωγή στο νηπιαγωγείο, θα 
πρέπει να είναι εστιασμένη στο σημερινό πρόβλημα(καθιστική ζωή, παχυσαρκία), δίνοντας λιτές και 
ξεκάθαρες οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς. 

Η τακτική, ποιοτική και στοχευμένη φυσική δραστηριότητα, μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να 
συμπληρώσουν την συνιστώμενη ποσότητα άσκησης, για να αυξήσουν την φυσική τους 
δραστηριότητα.  

Η χρήση αναρτημένου πίνακα οδηγιών για την κινητική αγωγή με προετοιμασμένο αλγόριθμο 
δράσεων, θα βοηθήσει στην απρόσκοπτη και ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος αύξησης ΦΔ 
στην τάξη. 

 
Metabolic Equivalent of Task (MET). (Westerterp, 2015) 
Πίνακας 1. Πίνακας οδηγιών κινητικής αγωγής 

Άξονες Φ.Δ 
 

Δευτέρα  Τρίτη  Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευ
ή 

Ένταση 
ΦΔ 

Κινητικές 
δεξιότητες 
● Περπάτημα σε 
δοκό 
ισορροπίας 
προς τα εμπρός 
και προς τα 
πίσω 
● Εκτέλεση   
κυβίστησης  

5λεπτο  5 λεπτο 5λεπτο 5λεπτο  5λεπτο 3 – 6  
ΜΕΤS 
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● Ισορροπία  σε 
κάθε πόδι για 8-
10 
δευτερόλεπτα 
● Πέταγμα 
μπάλας σε ένα 
έναν στόχο 
● Αναπήδηση 5 
φορές στο ένα 
πόδι. 
Σωματική 
δραστηριότητα  

10λεπτο 
 
 
 
 
 

10λεπτο 10λεπτο 10λεπτο 10λεπτο > 6METs 

Παχυσαρκία  5λεπτο 
 
Αεροβικές 
ασκήσεις  
 
 
 

5λεπτο 
 
Αεροβικές 
ασκήσεις  
 
 

5λεπτο 
 
Αεροβικές 
ασκήσεις  
 

5λεπτο 
 
Αεροβικές 
ασκήσεις  
 

5λεπτο 
 
Αεροβικές 
ασκήσεις  
 

5-6METs 

 
Αεροβικές 
ασκήσεις  

 επιτόπιο 
jogging-  
 

πλάγιες 
προβολές,  

αλματάκια με 
σχοινάκι 

Hula – hoop  
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Περίληψη 
Με αφορμή μια κινηματογραφική ταινία… Παρακολουθούμε αποσπάσματα από μια κινηματογραφική ταινία, 
συζητούμε, μοιραζόμαστε σκέψεις και συναισθήματα, δουλεύουμε ομαδικά και παράγουμε γραπτό λόγο. 
Επιχειρούμε την ανάπτυξη των συγγραφικών δεξιοτήτων, της φαντασίας και της δημιουργικότητας με όχημά 
μας την τέχνη του κινηματογράφου και παράλληλα την κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη μέσα από την 
καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας, ενσυναίσθησης και κριτικής σκέψης. 
 
Λέξεις-Κλειδιά: παραγωγή γραπτού λόγου, τέχνη του κινηματογράφου, οπτικοακουστικός εγγραμματισμός, 
ομαδική δημιουργία, φαντασία, κριτική σκέψη, βιωματική εκπαίδευση 
 
Εισαγωγή 
Καθώς οι συνθήκες που κυριαρχούν σε κάθε τάξη ποικίλλουν ανάλογα με το κοινωνικό -
οικονομικό -πολιτισμικό πλαίσιο της περιοχής του σχολείου και του μαθητικού πληθυσμού, 
η διδακτική προσέγγιση δύναται να διαφοροποιείται και να προσαρμόζεται στις 
διαφορετικές ανάγκες της κάθε τάξης. Εδώ παραθέτουμε ενδεικτικά κάποιες 
δραστηριότητες οι οποίες λειτούργησαν θετικά στο πλαίσιο που εμείς τις επιχειρήσαμε. 
Αυτό δεν σημαίνει πως ο κάθε εκπαιδευτικός δεν έχει την ελευθερία να τις 
αναπροσαρμόζει, διαφοροποιεί και να τις επεκτείνει όπως εκείνος κρίνει και όπως η τάξη 
του και οι ανάγκες της τον οδηγούν.  

Η στρατηγική την οποία ακολουθούμε στο παράδειγμά μας είναι η ενεργητική-
βιωματική προσέγγιση και σε αυτήν ακριβώς υπακούουν οι τεχνικές που ακολουθούμε 
(καταιγισμός ιδεών, συζήτηση, ομάδες εργασίας, παιχνίδι ρόλων, ατομική εργασία 
αναστοχασμού). Η ελκυστικότητα του μέσου του κινηματογράφου φιλοδοξούμε ότι θα 
προκαλέσει το ενδιαφέρον και την προσοχή όλων των μαθητών και θα τους κινητοποιήσει 
να συμμετάσχουν ενεργά και να συνεργαστούν αρμονικά ώστε να φτάσουν στο 
αποτέλεσμα που αναμένουμε. Η αξιοποίηση κάθε μορφής τέχνης στην εκπαιδευτική 
διαδικασία μέσα σε ένα δομημένο πλαίσιο που προβλέπει στοχευμένες δραστηριότητες, 
επιτυγχάνει με τον καλύτερο κατά τη γνώμη μας τρόπο τόσο τη συναισθηματική εμπλοκή 
των συμμετεχόντων και την καλλιέργεια και ανάπτυξη της ενσυναίσθησης όσο και την 
ανάπτυξη ορθολογικών διεργασιών και κριτικής σκέψης. 

 
Παραγωγή γραπτού λόγου  
Η παραγωγή τόσο του προφορικού όσο και γραπτού λόγου αποτελούν πολυσύνθετες και 
πολύπλοκες διαδικασίες στις οποίες οι μαθητές καλούνται να μυηθούν μέσα από 
αποτελεσματικές αλλά και διδάξιμες δημιουργικές και καινοτόμους τεχνικές και μεθόδους, 

mailto:ampourmali@hotmail.com
mailto:melchas@otenet.gr
mailto:melchas@otenet.gr
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με βασικό στόχο την ανάπτυξη της μεταγνώσης, την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της 
επικοινωνιακής λειτουργίας.  

Οι Graves (1994) και Σπαντιδάκης (1998
α
& 2004) τονίζουν την έμφαση που πρέπει να 

δίδεται στην ανάπτυξη των μεταγνωστικών δεξιοτήτων. Για να μπορέσει ο μαθητής να 
μάθει να χειρίζεται το γραπτό λόγο είναι αναγκαίο ο εκπαιδευτικός να τονίζει την 
επικοινωνιακή λειτουργία της γραφής μέσα από αυθεντικές καταστάσεις. Με αυτόν τον 
τρόπο θα μπορεί ο μαθητής να μετασχηματίζει τη σχολική μάθηση και την προσωπική του 
εμπειρία σε καθημερινή και αργότερα σε επαγγελματική δεξιότητα .  

Τα παραγόμενα γραπτά κείμενα θα πρέπει να υπακούουν σε συμβάσεις, οι οποίες έχουν 
προκαθοριστεί τόσο ως προς το περιεχόμενο, όσο και ως προς τον αποδέκτη και το 
κειμενικό είδος που υπηρετείται. Η διδακτική μεθοδολογία που εισάγεται οφείλει να 
εξυπηρετεί τους βασικούς στόχους διδασκαλίας και άσκησης των μαθητών στην παραγωγή 
γραπτού λόγου μέσα από καινοτόμες επιλογές που διεγείρουν τη φαντασία των 
εμπλεκόμενων και συμβάλλουν στην υπέρβαση παγιωμένων τακτικών όσον αφορά τη 
διδακτική πρακτική.  

Ο μαθητής είτε ως έμπειρος αναγνώστης-θεατής, είτε ως έμπειρος συγγραφέας επεξερ-
γάζεται και αξιολογεί την εικόνα για να παράγει νέα γνώση Ο αναγνώστης ενός 
πολυτροπικού κειμένου και ο συγγραφέας συνθέτουν τις σχέσεις ανάμεσα στο κείμενο και 
σε αυτά που γνωρίζουν, αισθάνονται και πιστεύουν. Οι προγενέστερες γνώσεις, εμπειρίες, 
συναισθήματα, προσδοκίες, κίνητρα και στόχοι παρωθούν το μαθητή μέσα από τον 
οπτικοακουστικό εγγραμματισμό ώστε να παραχθεί γραπτός λόγος με νόημα.  

 
Τέχνη και εκπαίδευση-Παιδαγωγικό και μεθοδολογικό πλαίσιο  
H πραγματικότητα, την οποία βιώνουμε καθημερινά, αποτελείται από εικόνες οι οποίες 
καταλαμβάνουν όλο και περισσότερο την προνομιακή θέση που κατείχε μέχρι τώρα ο λόγος 
και μέσα από αυτές επικοινωνούμε, ανταλλάσσουμε ιδέες και, αποκτούμε 
συνειδητοποιούμε την ύπαρξή μας, εμπλουτίζοντας την πολιτισμική μας ταυτότητα με την 
ανάπτυξη άλλου κώδικα επικοινωνίας, μιας άλλης γλώσσας, της γλώσσας των εικόνων. Η 
εικόνα αποτελεί «γλώσσα» στο βαθμό που με τη χρήση σημείων μπορεί να παράγει και να 
μεταδίδει ιδέες και σημασίες. Ο ρόλος του κινηματογράφου ως πολιτιστικό προϊόν και ως 
μέσο μαζικής επικοινωνίας είναι σημαντικός. Η Διακήρυξη της UNESCO για την Εκπαίδευση 
στα ΜΜΕ το 2001 προτείνει: είναι προτιμότερο από το να καταδικάσουμε την 
αναμφισβήτητη δύναμη των ΜΜΕ, να δεχτούμε τις σημαντικές τους συνέπειες και τη 
διείσδυση σε όλο τον κόσμο ως ένα εδραιωμένο γεγονός, και, επίσης να εκτιμήσουμε τη 
σημασία τους ως ενός στοιχείου του πολιτισμού στο σημερινό κόσμο.  

Στη συγκεκριμένη διδακτική πρόταση, αξιοποιείται ο οπτικοακουστικός εγγραμματισμός, 
μέσω την αξιοποίησης της τέχνης του κινηματογράφου στην εκπαιδευτική διαδικασία, η 
αισθητική απόλαυση καθώς επίσης και η βιωματική προσέγγιση, ώστε να αναπτυχθούν οι 
ψυχοσυναισθηματικές λειτουργίες των μαθητών και να εμπλακούν σε έναν κριτικό 
αναστοχασμό της προσωπικής τους αντίληψης για την πραγματικότητα και την 
καθημερινότητα μέσα από τη διερευνητική μάθηση και την ομαδοσυνεργατική προσέγγιση. 
Τα πορίσματα άλλωστε τόσο της κοινωνικής ψυχολογίας, όσο και της θεωρίας μάθησης του 
εποικοδομητισμού, αλλά και της παιδαγωγικής και διδακτικής έρευνας, συντείνουν μεταξύ 
άλλων ότι η αποτελεσματικότητα της μάθησης εξαρτάται από την ενεργοποίηση του 
ενδιαφέροντος των μαθητών, την εμπλοκή τους στη διαδικασία, την ανάπτυξη των κριτικών 
τους ερωτημάτων και την αξιοποίηση εναλλακτικών καινοτόμων τρόπων αναπαράστασης 
και παρουσίασης της σχολικής γνώσης, ώστε να λάβουν ώθηση για αυτονομία και 
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αυτορρύθμιση στην κατανόηση της ύλης, να σκέφτονται, να δρουν και να συμπεριφέρονται 
ως ενεργοί πολίτες.  

Οι μαθητές, καθώς επεξεργάζονται την κινηματογραφική ταινία, αναπτύσσουν τις 
προσωπικές τους εμπειρίες και συνδιαλέγονται με αυτές για να δημιουργήσουν προ-
σωπική ανταπόκριση, με στόχο την κριτική αξιολόγηση των μηνυμάτων. Έτσι οι μαθητές 
μετατρέπονται από παθητικούς αποδέκτες σε ενεργητικούς συμμετέχοντες και, αντί να 
απορροφούν απλώς το μήνυμα, εμπλέκονται σε προσωπικές ερμηνείες και συσχετισμούς 
με προγενέστερες εμπειρίες σε σχέση με τη μήνυμα, συγκρίνουν επίσης τις εμπειρίες τους 
με αυτές των άλλων μαθητών και καλλιεργούν δεξιότητες ενσυναίσθησης.  

Ο κινηματογράφος, ο οποίος είναι παρών στη ζωή των ανθρώπων κατ΄ επέκταση και των 
μαθητών, αποτελεί μια κοινή παγκόσμια γλώσσα με τεράστια απήχηση και δύναμη, που 
ασκεί πολλαπλή επίδραση στους ανθρώπους και διαμορφώνει την αντίληψή τους για τον 
κόσμο, σε μια εποχή πολλαπλών και περίπλοκων μορφών επικοινωνίας και ανάγκης 
καλλιέργειας πολύμορφων γραμματισμών.  

Οι νέοι αντλούν πληροφορίες και ψυχαγωγούνται από την κινούμενη εικόνα, ζουν μ’ 
αυτή και γοητεύονται. Για το λόγο αυτό σε πολλές χώρες η εκπαίδευση έχει αναγνωρίσει 
ότι η κριτική κατανόηση της κινηματογραφικής ταινίας, όπως και του βίντεο και του 
τηλεοπτικού προγράμματος, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του γραμματισμού.  

Η κινηματογραφική γλώσσα, είναι γλώσσα με υλικά δομής και προβολής από το σύνολο 
των τεχνών και της τεχνολογίας, όπως ο φωτισμός, ο ήχος και η θέση της κάμερας, που 
οικοδομούν το τελικό προϊόν σε συνεργασία, όπου η γλώσσα «δείχνει» αντί να «λέει» με 
ξεχωριστή δυναμικότητα.  

Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον, οι μαθητές και οι μαθήτριες έρχονται σε επαφή με πλήθος 
πηγών οπτικοακουστικής έκφρασης και καλούνται να εμπλακούν σε δραστηριότητες 
αναζήτησης, διαχείρισης, επεξεργασίας και επικοινωνίας. Η χρήση και η αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων του υπερκειμένου επιτρέπουν στους μαθητές και τις μαθήτριες να έρθουν σε 
επαφή με την πολυμορφία των αναπαραστάσεων ενός θέματος τέχνης.  

 
Η τέχνη του κινηματογράφου στην εκπαίδευση  
Η εισαγωγή της κινηματογραφικής γλώσσας κατά την παραγωγή γραπτού λόγου, συνδέεται 
με το πνεύμα του πολυγραμματισμού με τη βοήθεια των πολυμέσων, που διαχέεται στο 
νέο σχολείο. Πρόκειται για την άσκηση των μαθητών στη χρήση διαφορετικών τρόπων και 
συμβόλων με στόχο την αναδόμηση και τη μεταγραφή τους σε περισσότερο κατανοητές 
μορφές σε σχέση με τις πρωτογενείς με τη δική τους παρέμβαση (Cope & Kalatzis, 2000: 
187-188; Kress, 2000: 337-340). 

Η εμπλοκή της τέχνης του κινηματογράφου στην εκπαιδευτική διαδικασία, μπορεί να 
αποτελέσει δυναμικό μέσο με στόχο την ανάπτυξη της κριτικής σκέψη του παιδιού, 
εμπλέκοντάς το σε καινοτόμες και δημιουργικές και ευφάνταστες δράσεις.  

Η στρατηγική την οποία ακολουθούμε στο παράδειγμά μας είναι η ενεργητική-
βιωματική προσέγγιση και σε αυτήν ακριβώς υπακούουν οι τεχνικές που ακολουθούμε 
(καταιγισμός ιδεών, συζήτηση, ομάδες εργασίας, παιχνίδι ρόλων, ατομική εργασία 
αναστοχασμού). Η ελκυστικότητα του μέσου του κινηματογράφου φιλοδοξούμε ότι θα 
προκαλέσει το ενδιαφέρον και την προσοχή όλων των μαθητών και θα τους κινητοποιήσει 
να συμμετάσχουν ενεργά και να συνεργαστούν αρμονικά ώστε να φτάσουν στο 
αποτέλεσμα που αναμένουμε. Η αξιοποίηση κάθε μορφής τέχνης στην εκπαιδευτική 
διαδικασία μέσα σε ένα δομημένο πλαίσιο που προβλέπει στοχευμένες δραστηριότητες, 
επιτυγχάνει με τον καλύτερο κατά τη γνώμη μας τρόπο τόσο τη συναισθηματική εμπλοκή 
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των συμμετεχόντων και την καλλιέργεια και ανάπτυξη της ενσυναίσθησης όσο και την 
ανάπτυξη ορθολογικών διεργασιών και κριτικής σκέψης.  

Η επιλογή της συγκεκριμένης κινηματογραφικής ταινίας δεν είναι διόλου τυχαία καθώς 
πρόκειται για μια αναγνωρισμένης αξίας μικρού μήκους ταινία, η αισθητική και η διάρκεια 
της οποίας πληρούν στο ακέραιο τα κριτήριά μας για την αξιοποίησή της στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Τα κριτήρια επιλογής μιας ταινίας για να επιτελέσει αυτόν τον σκοπό 
αποτελούν η γλωσσική της καινοτομία και ο αντισυμβατικός της χαρακτήρας, η εκφραστική 
οικονομία και αρτιότητα, οι πολλαπλές ερμηνείες που μπορεί να επιδέχεται,  η ουσιαστική 
διερεύνηση των συνθηκών και των εμπειριών της ανθρώπινης ύπαρξης και φυσικά η 
δυνατότητά της να κινητοποιήσει και να εμπλέξει τους μαθητές σε ένα δημιουργικό 
παιχνίδι μέσα από το οποίο θα αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη και θα επιχειρήσουν να 
αποδομήσουν αποκρυσταλλωμένες απόψεις και στερεότυπα (Αλ. Κόκκος, 2011,Μείζον 
Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, 2011). 

Πρόκειται για την ταινία του Αλμπέρ Λαμορίς (1922-1970) «Το κόκκινο μπαλόνι» (Le 
Ballon Rouge). Είναι μια μαγική ιστορία για τη φιλία ανάμεσα σε ένα μικρό αγόρι και ένα 
μπαλόνι, με φόντο το Παρίσι της δεκαετίας του 1950. Ένα αγόρι, καθώς τριγυρίζει στους 
δρόμους, βρίσκει ένα κόκκινο μπαλόνι δεμένο σε έναν στύλο. Από εκείνη τη στιγμή το 
μπαλόνι ακολουθεί το παιδί στους δρόμους του Παρισιού, προκαλώντας έκπληξη σε όλη τη 
γειτονιά αλλά και τη ζήλια των φίλων του. Η ταινία, την οποία ο δημιουργός της 
σκηνοθέτησε το 1956, διακρίθηκε την ίδια χρονιά με το Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες και έναν 
χρόνο αργότερα με το βραβείο Σεναρίου στα βραβεία Oscar. Εκτός από την αναγνώριση και 
την εξαιρετική υποδοχή που έτυχε η ταινία από τους κριτικούς, είχε και εξαιρετικά 
εμπορική πορεία όπου κι αν προβλήθηκε. «Το κόκκινο μπαλόνι» είναι μια ταινία που έχουν 
λατρέψει πολλές γενιές παιδιών σε ολόκληρο τον κόσμο με πρωτοποριακά οπτικά εφφέ για 
την εποχή του. «Ένα καθ' όλα γοητευτικό, τρυφερό και χιουμοριστικό δράμα… μια οδυνηρή 
απεικόνιση των ονείρων» Bosley Crowther, THE NEW YORK TIMES 
 
Περιγραφή σχεδίου μαθήματος 
Η διάρκεια του προτεινόμενου σχεδίου είναι 2-4 διδακτικές ώρες. Τα μέσα που 
απαιτούνται είναι ένας υπολογιστής, ένας βιντεοπροβολέας, ένας πίνακας με χαρτί του 
μέτρου για την καταγραφή των απόψεων των μαθητών από τον εκπαιδευτικό, χαρτιά για 
τις σημειώσεις, τα κείμενα και τις ζωγραφιές των μαθητών, μαρκαδόροι διαφόρων 
χρωμάτων.   
Σκοπός : η αξιοποίηση του κινηματογράφου για την παραγωγή γραπτού λόγου μέσα από  
μια ενσυναισθητική προσέγγιση  
Στόχοι: Ο μαθητής: 
1. να αναπτύξει την ενσυναίσθηση διατυπώνοντας θέσεις από τη σκοπιά του άλλου 
2. να αναδιηγηθεί το περιεχόμενο της ταινίας και να εκφράσει το μήνυμά της  
3. να αποκωδικοποιήσει τα σύμβολα με τα οποία εκφράζονται σκέψεις και συναισθήματα 

ασκώντας την κριτική του ικανότητα 
4. να αναγνωρίσει τα συναισθήματα των δρώντων προσώπων 
5. να εκφράσει σκέψεις και συναισθήματα που βιώνει μέσα από τις καταστάσεις στις 

οποίες τον μεταφέρει η ταινία 
6. να συνεργάζεται ανταλλάσσοντας απόψεις για το μήνυμα της ταινίας και τις επιλογές 

των ηρώων 
7. να διατυπώνει τις σκέψεις του με μια λογική αλληλουχία 
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8. να δραστηριοποιεί τη φαντασία του ώστε να δώσει τη δική του συνέχεια στην εξέλιξη 
της ιστορίας της ταινίας 

9. να δικαιολογήσει με επιχειρήματα τις επιλογές του σκηνοθέτη 
10. να αναστοχαστεί πάνω σε θέματα που πραγματεύεται η ταινία 
 
Δραστηριότητες 
Καθώς ένα από τα κύρια θέματα που πραγματεύεται η ταινία είναι η αξία της φιλίας, 
μπορούμε να αρχίσουμε την εκπαιδευτική διαδικασία, αξιοποιώντας την τεχνική του 
καταιγισμού των ιδεών, με έναν προβληματισμό πάνω στο θέμα: «τι σημαίνει καλός 
φίλος». Το θέμα αυτό απασχολεί τους μαθητές και το επεξεργάζονται μέσα από αντίστοιχες 
ενότητες στα βιβλία της Γλώσσας και του Ανθολόγιου οι οποίες και αποτελούν το 
εφαλτήριο για αυτήν τη διδακτική μας πρόταση. Οι σκέψεις των μαθητών καταγράφονται 
ώστε να επανέρθουμε σε αυτές στο τέλος της διαδικασίας.  

Στη συνέχεια αφού κάνουμε μια εισαγωγή για το τι πρόκειται να παρακολουθήσουμε, 
προβάλλουμε αποσπάσματα από την ταινία (για την οικονομία του χρόνου) ή αν είναι 
εφικτό ολόκληρη την ταινία (διάρκεια 34.30 λ). 

Μετά το τέλος της προβολής, γίνεται συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης πάνω σε 
θέματα, σκέψεις και συναισθήματα που αναδύθηκαν από την ταινία καθώς και σε κάποια 
μορφολογικά στοιχεία που τα υποστηρίζουν. Όταν και εφόσον χρειαστεί προβάλλουμε ξανά 
κάποιες από τις σκηνές για να τις εξετάσουμε καλύτερα. Καταγράφουμε τις απαντήσεις των 
μαθητών και αναρτούμε αυτές τις καταγραφές σε εμφανή σημεία στην τάξη ώστε να 
μπορούν να τα συμβουλευτούν οι μαθητές όταν και αν τα χρειαστούν αργότερα. 
Προτείνουμε η συζήτηση να ακολουθήσει την εξής πορεία: (αναφέρουμε ενδεικτικά 
κάποιες ερωτήσεις):  

Ποιο είναι το πρώτο συναίσθημα που σας γεννήθηκε μετά την προβολή; Τι σας έκανε 
εντύπωση στην ταινία; Ποιο είναι το θέμα της; Μπορείτε με μια λέξη να πείτε τι 
πραγματεύεται η ταινία; Τι απορίες έχετε; Γιατί ο σκηνοθέτης επέλεξε για φίλο του παιδιού 
ένα κόκκινο μπαλόνι; Τι μπορεί να συμβολίζει το μπαλόνι; Τι θα μπορούσε να είναι στη 
θέση του; Αν το μπαλόνι ήταν άνθρωπος, πώς θα περιγράφατε το χαρακτήρα του; Σε τι 
μοιάζουν και σε τι διαφέρουν το παιδί και το μπαλόνι; (μορφολογικά-χαρακτήρα); Ποια 
είναι η σχέση του παιδιού με το μπαλόνι; Πως νομίζετε ότι αισθάνονται αρχικά οι 
πρωταγωνιστές της ταινίας; Υπάρχει κατανόηση και επικοινωνία μεταξύ τους; Πως 
συμπεριφέρονται οι άλλοι άνθρωποι (οι μεγάλοι) στο μπαλόνι; Πώς αισθάνονται το παιδί 
και το μπαλόνι με αυτούς; Όταν το παιδί έσωσε το μπαλόνι την πρώτη φορά, πως νομίζετε 
ότι αισθάνθηκαν οι δυο τους; Στη σκηνή της βίαιης σύγκρουσης των άλλων παιδιών με το 
παιδί και το μπαλόνι, γιατί νομίζετε ότι επιτίθενται τα άλλα παιδιά; Γιατί το χτυπάνε; Τι 
μπορεί να τους έχει θυμώσει; Πώς αισθάνονται; Τι γνώμη έχετε για αυτά τα παιδιά; Στην 
ίδια σκηνή πως αισθάνεται το παιδί και πώς το μπαλόνι; Η ταινία γυρίστηκε (πού;) στο 
Παρίσι (πότε;) το 1956, δέκα χρόνια περίπου μετά  το τέλος του Β΄ Παγκόσμιου πολέμου. Τι 
στοιχεία μας δίνει η ταινία για την κοινωνία του Παρισιού τη δεκαετία του 1960; Μετά από 
αυτήν την πληροφορία πιστεύετε ότι μπορείτε να βρείτε και άλλους συμβολισμούς μέσα 
στην ταινία; (Σκεφτείτε: Μετά από έναν πόλεμο, πώς θα ήταν ο κόσμος; Ποιες ανάγκες 
νομίζετε ότι θα είχαν οι άνθρωποι;) Τι νομίζετε ότι θα γίνει στη συνέχεια; Τι θα θέλατε να 
συμβεί; Τι σημαίνει για εσάς το τέλος που έδωσε ο σκηνοθέτης; 

(Σχετικά με τα Μορφολογικά στοιχεία): Τι παρατηρήσατε σε σχέση με τα χρώματα της 
ταινίας; Υπάρχουν διάλογοι; Γιατί ο σκηνοθέτης λέτε να έκανε αυτήν την επιλογή; Πού 
γυρίστηκε η ταινία; Τι εντύπωση σας δημιουργεί αυτός ο χώρος; Ποιοι ήχοι ακούγονται στην 
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ταινία; Πότε γίνονται πιο έντονοι; Τι ρόλο έπαιξε η μουσική υπόκρουση της ταινίας; Η 
μουσική είναι αργή ή γρήγορη; Σε ποιες σκηνές η μουσική είναι πιο έντονη; Πώς σας φάνηκε 
το φως στην ταινία; Από πού έρχεται;  

Στη συνέχεια οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες ακολουθώντας της αρχές της 
ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να γράψει ένα κείμενο με 
διαφορετικό θέμα. Οι μαθητές συνεργάζονται, καταγράφουν τις απόψεις όλων των μελών 
της ομάδας και συνθέτουν ένα ομαδικό κείμενο το οποίο και παρουσιάζουν στο τέλος 
αυτής της διαδικασίας στην ολομέλεια. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διάρκεια της 
εργασίας των ομάδων είναι καθοδηγητικός και εμψυχωτικός.  

Σε αυτήν τη φάση, κάθε ομάδα αναλαμβάνει να καταθέσει σκέψεις και συναισθήματα 
μπαίνοντας στη θέση ενός από τους ήρωες της ταινίας. Η ταύτιση με τον ήρωα, η 
υπεράσπιση των απόψεών του και η κατάθεση των συναισθημάτων του πιστεύουμε ότι 
αποτελεί ισχυρό κίνητρο για την παραγωγή γραπτού λόγου από τους μαθητές. Με την 
ανάγνωση των κειμένων στην ολομέλεια η οποία και ακολουθεί, ακούγονται όλες οι 
‘φωνές’ των ηρώων, ακούγεται η ‘φωνή’ του Άλλου, διαφαίνονται οι διαφορετικές οπτικές 
και οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν και κάποιες πτυχές της 
πραγματικότητας τις οποίες ούτε καν είχαν σκεφτεί πρωτύτερα. 

Εναλλακτικά, θα μπορούσε η κάθε ομάδα να αναλάβει να παίξει ένα παιχνίδι ρόλων πριν 
από την παραγωγή γραπτού λόγου ώστε να έχει πρώτα προσεγγίσει βιωματικά τη θέση του 
άλλου και στη συνέχεια να καταγράψει σκέψεις και συναισθήματα. Η προσέγγιση αυτή 
υποστηρίζει ταυτόχρονα την παραγωγή προφορικού λόγου ωστόσο απαιτεί περισσότερο 
χρόνο για προετοιμασία και υλοποίηση και εναπόκειται στον εκπαιδευτικό να αποφασίσει 
πως θα το χειριστεί ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες.  

Οι εργασίες που δίνονται στις ομάδες είναι οι εξής: Η καθεμιά από τις τρείς πρώτες 
ομάδες μπαίνει στη θέση ενός από τους πρωταγωνιστές της ταινίας (μπαλόνι- παιδί –άλλα 
παιδιά) και μέσα από την οπτική του κάθε ρόλου αναλαμβάνει να συνθέσει ένα κείμενο, σε 
πρώτο πρόσωπο, στο οποίο καταθέτει σκέψεις και συναισθήματα για τον εαυτό και τους 
άλλους. Η 4η ομάδα αναλαμβάνει να συνθέσει ένα κείμενο μέσα από την οπτική των 
θεατών με θέμα: «Τι νομίζετε ότι θα γίνει στη συνέχεια; Τι θα θέλατε εσείς να συμβεί;» 

Αφού τελειώσουν οι μαθητές την εργασία τους, η κάθε ομάδα διαβάζει το κείμενό της 
στην ολομέλεια της τάξης. Ακολουθεί συζήτηση σχετικά με το πώς οι μαθητές βλέπουν τη 
θέση του Άλλου και πώς αισθάνονται μετά από αυτό. Στη συνέχεια προβάλλεται το τέλος 
της ταινίας και συνεχίζεται η συζήτηση όπου εκφράζονται σκέψεις και συναισθήματα για 
την οπτική του σκηνοθέτη σε σχέση με την οπτική των μαθητών. Τέλος, οι μαθητές μπορούν 
με την ομάδα τους να ζωγραφίσουν όποια σκηνή της ταινίας επιλέξουν. 
 
Αξιολόγηση 
Ως αξιολόγηση της διδακτικής προσέγγισης προτείνουμε οι μαθητές να στοχαστούν πάνω 
σε ένα θέμα της καθημερινότητας το οποίο γίνεται συχνά αντικείμενο αντιπαραθέσεων και 
πηγή δυσάρεστων συναισθημάτων: το θέμα της αποκλειστικότητας σε μια φιλική σχέση. 
Συνδέουμε με αυτόν τον τρόπο τις αξίες της φιλίας και του σεβασμού της ελευθερίας του 
Άλλου με τις οποίες ασχοληθήκαμε κατά την επεξεργασία της ταινίας. Αφού ξαναγυρίσουμε 
στις πρώτες σκέψεις που κατέθεσαν με τον καταιγισμό ιδεών σχετικά με το θέμα της φιλίας 
και συζητήσουμε αν θα πρόσθεταν ή θα άλλαζαν κάτι σε αυτές, ζητούμε από τους μαθητές, 
σε ατομικό επίπεδο αυτή τη φορά, να καταγράψουν τις σκέψεις τους προβληματιζόμενοι 
πάνω στο εξής θέμα:  
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«Η Μ. και η Γ. είναι πολύ καλές φίλες και περνούν όμορφα πολλές ώρες μαζί. Κάποια άλλα 
παιδιά της τάξης τους  ζηλεύουν τη σχέση που έχει αναπτυχθεί  ανάμεσα στα δυο κορίτσια 
και προσπαθούν με κάθε τρόπο να διαλύσουν αυτή τη φιλία. Προσπαθούν αλλά  δεν 
καταφέρνουν να μπουν στην παρέα τους. Έτσι κατηγορούν τη μία στην άλλη, προσπαθούν 
να πάρουν με το μέρος τους κάποια από τις δύο και απειλούν ότι δεν θα τις έχουν φίλες. 
Πώς σχολιάζετε τη συμπεριφορά αυτών των παιδιών;»  

Σημαντικό είναι στο τέλος της όλης διαδικασίας οι μαθητές να έχουν την ευκαιρία να 
καταθέσουν σκέψεις και συναισθήματα από αυτήν την εμπειρία. Είναι σημαντικό τόσο για 
τους ίδιους επειδή τους δίνεται η δυνατότητα αναστοχαζόμενοι να αναπτύξουν 
μεταγνωστικές δεξιότητες όσο και για τον εκπαιδευτικό επειδή αυτή η κατάθεση σκέψεων 
και συναισθημάτων αποτελεί για τον ίδιο όχι μόνο ανατροφοδότηση αλλά και μια μορφή 
αξιολόγησης για το όλο εγχείρημα. 
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Περίληψη 
Τα μουσεία είναι οργανισμοί που διαφοροποιούνται στην πορεία του χρόνου, ανάλογα με τις εξελίξεις και τα 
συμφραζόμενα κάθε εποχής και κοινωνίας. Σήμερα αποτελεί κοινό τόπο σκέψης ότι το σύγχρονο μουσείο δεν 
περιορίζεται στις παραδοσιακές λειτουργίες της συλλογής, μελέτης, διαφύλαξης και έκθεσης των 
αντικειμένων, αλλά έχει ή πρέπει να έχει έναν ευρύτερο εκπαιδευτικό και κοινωνικό ρόλο. Ο εκπαιδευτικός 
και κοινωνικός ρόλος των μουσείων αποτελεί τα τελευταία χρόνια σημαντικό πεδίο συζήτησης και σχετικών 
ερευνών, αναδεικνύοντας τη σημασία της παιδευτικής αξιοποίησης των χώρων αυτών και τα οφέλη της 
Μουσειακής Εκπαίδευσης. Εστιάζοντας στο μαθητικό κοινό και στη σχέση μουσείου και σχολείου, έχει 
επισημανθεί, μεταξύ άλλων, ο καίριος ρόλος των εκπαιδευτικών. Ζητήματα όπως η κατάρτιση και η 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη Μουσειακή Εκπαίδευση απασχολούν τόσο το χώρο της εκπαίδευσης όσο 
και το χώρο των μουσείων. Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε επιμορφωτικά εργαστήρια Μουσειακής 
Εκπαίδευσης που έχουν υλοποιηθεί στην Ελλάδα και την Κύπρο με παραδείγματα που αφορούν σε ποικίλες 
διαστάσεις εκπαιδευτικού σχεδιασμού και παιδευτικής αξιοποίησης των μουσείων. Στόχος των εργαστηρίων 
υπήρξε η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών για τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τη 
δημιουργική αξιοποίηση των μουσείων από τους ίδιους για τους μαθητές τους. Η θετική αποτίμηση των 
εργαστηρίων αυτών αλλά και το γενικότερο αίτημα για συστηματικότερες δράσεις επιμόρφωσης στη 
Μουσειακή Εκπαίδευση καταδεικνύουν την ανάγκη δημιουργίας ενός πλαισίου που θα ενθαρρύνει και θα 
υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών για την καλλιέργεια μιας πολιτισμικής παιδείας και μιας 
ουσιαστικής και ποιοτικής εκπαίδευσης. 
 
Λέξεις-κλειδιά: Μουσειακή εκπαίδευση, σχολείο, εκπαιδευτικοί. 

  
1. Εισαγωγή 
Ο πολυδιάστατος εκπαιδευτικός και κοινωνικός ρόλος του σύγχρονου μουσείου έχει 
αποτελέσει ευρύτατο πεδίο ερευνών και σχετικών πρακτικών διεθνώς αλλά και στη χώρα 
μας (ενδεικτικά: Hooper-Greenhill, 1999, 2007;∙Νάκου, 2001;∙Νικονάνου, 2010). Πράγματι, 
το σύγχρονο μουσείο έχει και αναμένεται να αναπτύξει έναν διευρυμένο εκπαιδευτικό και 
κοινωνικό ρόλο καθώς καλείται να λειτουργήσει, μεταξύ άλλων, ως ένα περιβάλλον που 
προσφέρεται για εκπαιδευτική αξιοποίηση, ως χώρος δια βίου μάθησης και συνάντησης 
διαφορετικών ανθρώπων αλλά και ως παράγοντας που συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή 
και πρόοδο και στην καταπολέμηση της κοινωνικής ανισότητας (Black, 2005;∙Hooper-
Greenhill, 1999, 2007). 

Αν και ο εκπαιδευτικός ρόλος του μουσείου και η Μουσειοπαιδαγωγική ειδικότερα, δεν 
αφορά μόνο τις σχολικές ομάδες (Hooper-Greenhill, 1999a; Νικονάνου, 2005), είναι γεγονός 
ότι τα μουσεία διεθνώς αλλά και στη χώρα μας έχουν δώσει μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη 
εκπαιδευτικών δράσεων (εκπαιδευτικά προγράμματα, εκπαιδευτικό υλικό, κ.λπ.) για 
σχολικές ομάδες. Πράγματι, η σχέση μουσείου και σχολείου βρίσκεται στο επίκεντρο 
πολλών ερευνών, μελετών και αντίστοιχων πρακτικών (ενδεικτικά: Βέμη & Νάκου, 2010; 
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Ζαφειράκου, 2000; Hooper-Greenhill, 2007; Νικονάνου, 2002; 2010∙ΥΠΠΟ, 2002). Στην 
Ελλάδα, από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 που το Μουσείο Μπενάκη πραγματοποίησε τα 
πρώτα εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά μέχρι σήμερα, έχουν γίνει πολλά βήματα για 
την ανάπτυξη και διεύρυνση της εκπαιδευτικής δράσης των μουσείων (Νικονάνου, 2010; 
Χατζηνικολάου, 2010). Σήμερα τα μουσεία στη χώρα μας έχουν αναπτύξει μια 
αξιοσημείωτη και πολύπλευρη εκπαιδευτική δράση για διαφορετικές ομάδες επισκεπτών 
αλλά το μαθητικό κοινό εξακολουθεί να είναι η κύρια ομάδα στην οποία απευθύνονται οι 
εκπαιδευτικές δράσεις των ελληνικών μουσείων (Νικονάνου, 2010).  

Μέσα στο πλαίσιο αυτό και ειδικότερα στη σχέση μουσείου και σχολείου είναι 
γενικότερα παραδεκτό ότι οι εκπαιδευτικοί αποτελούν έναν σημαντικό παράγοντα για την 
παιδευτική αξιοποίηση των μουσείων, την καλλιέργεια σχετικών γνώσεων, δεξιοτήτων και 
στάσεων στους μαθητές, την παροχή μιας ευρύτερης πολιτισμικής αγωγής, την εδραίωση 
της σχέσης των μαθητών με το μουσείο και γενικότερα για την ανάπτυξη μιας γόνιμης και 
ουσιαστικής συνεργασίας με το μουσείο που δεν θα εξαντλείται σε αποσπασματικές, 
περιστασιακές, εξωσχολικές δραστηριότητες (Βέμη, 1995, 2006; Buffet, 2000;∙Κουβέλη, 
2000;∙Νικονάνου, 2002). Η Μουσειακή Εκπαίδευση και η σύνδεσή της με το σχολείο μπορεί 
να έχει πολλαπλά βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη (Νάκου, 2001) ενώ ως μέρος 
της καθημερινής σχολικής πρακτικής και ως στοιχείο διαφορετικών μαθημάτων μπορεί να 
συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας, στην επίτευξη διαθεματικών 
προσεγγίσεων, στην αξιοποίηση διαφορετικών πηγών, μέσων και μεθόδων, στη σύνδεση 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας με το ευρύτερο πολιτισμικό, κοινωνικό και φυσικό 
περιβάλλον αλλά και στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης τόσο μέσα στο σχολείο 
όσο και μεταξύ του σχολείου και της ευρύτερης κοινότητας (Νάκου, 2001∙;Νικονάνου, 2002; 
Κύρδη, 2010). Προς την κατεύθυνση αυτή λειτουργούν ενθαρρυντικά και συγκεκριμένες 
θεσμικές ενέργειες στο χώρο της εκπαίδευσης (π.χ. Ευέλικτη Ζώνη, Νέα Αναλυτικά 
Προγράμματα Σπουδών, κ.λπ.) οι οποίες δίνουν πολλές δυνατότητες για τη δημιουργική 
προσέγγιση διαφόρων θεμάτων και πτυχών του πολιτισμού, αλλά και για την αξιοποίηση 
των  μουσείων και του εκπαιδευτικού τους υλικού. Στα σχολικά εγχειρίδια υπάρχουν 
πολλές αναφορές που προτρέπουν τους εκπαιδευτικούς να πραγματοποιούν επισκέψεις σε 
μουσεία, να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για ποικίλες δραστηριότητες ή να χρησιμοποιούν 
σχετικό εκπαιδευτικό υλικό μουσείων (Κύρδη, 2010). Παράλληλα, η Μουσειοπαιδαγωγική 
και ο ενεργητικός ρόλος των εκπαιδευτικών για την παιδευτική αξιοποίηση των  μουσείων 
συμβάλλει στην προάσπιση του δικαιώματος όλων των παιδιών στον πολιτισμό (Νάκου, 
2001) καθώς οι μαθητές τους μπορεί να προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά, 
κοινωνικοοικονομικά και μορφωτικά περιβάλλοντα ή να έχουν διαφορετικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες (Κανάρη, 2014; Vemi & Kanari, 2008). 

Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των παραπάνω και την ενδυνάμωση 
των εκπαιδευτικών προς την κατεύθυνση αυτή είναι η κατάρτιση και η επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών στη Μουσειοπαιδαγωγική, που θα τους παρέχει τις γνώσεις και τις 
δεξιότητες για την αξιοποίηση όχι μόνο των προσφερόμενων εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων των μουσείων αλλά και τη δημιουργική προσέγγιση του πολιτιστικού 
πλούτου κάθε περιοχής και τον εμπλουτισμό της καθημερινής εκπαιδευτικής πράξης 
ανεξάρτητα από τις οργανωμένες, προσφερόμενες εκπαιδευτικές δράσεις των μουσείων 
(Βέμη, 1995, 2006; Νάκου, 1998; Νικονάνου, 2002). Η αναγνώριση της σημασίας της 
κατάρτισης των εκπαιδευτικών στη Μουσειακή Εκπαίδευση οδήγησε στην εισαγωγή 
σχετικών μαθημάτων στο πρόγραμμα σπουδών διαφόρων Παιδαγωγικών Τμημάτων της 
χώρας μας από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 και μετά (για ενδεικτικά παραδείγματα βλ. 
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Βέμη & Νάκου, 2010), χωρίς ωστόσο να μπορούμε να μιλήσουμε για μια συστηματική 
κατάρτιση των εκπαιδευτικών στη Μουσειακή Εκπαίδευση σε επίπεδο βασικών σπουδών 
(Βέμη, 2006; Νικονάνου & Νάκου, 2015). Σε ό,τι αφορά στην επιμόρφωση, πολλά μουσεία 
αλλά και άλλοι φορείς όπως το Ελληνικό Τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων 
(ICOM) έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στους εκπαιδευτικούς αναπτύσσοντας ποικίλες 
δράσεις με στόχο την ενημέρωση και την επιμόρφωση σε θέματα πολιτισμού και 
παιδευτικής αξιοποίησης των μουσείων (Χατζηνικολάου & Χραμπάνης, 2010), ενώ ορόσημο 
στη σύνδεση εκπαίδευσης και πολιτισμού ήταν το πρόγραμμα «ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και 
Πολιτισμός» το οποίο έδωσε έμφαση, μεταξύ άλλων, και στην επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών (Θεοδωρίδης, 2010;∙Παΐζης, 2002). Ωστόσο, μέχρι και σήμερα δεν μπορούμε 
να μιλήσουμε για ένα οργανωμένο και συστηματικό πλαίσιο επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών στη Μουσειακή Εκπαίδευση παρά τις αξιόλογες πρωτοβουλίες προς την 
κατεύθυνση αυτή (Κανάρη & Μουσουλή, 2006; Κανάρη & Ράπτου, 2012; Νικονάνου & 
Νάκου, 2015; Παπαδάκη, 2015). 

Η παρούσα εργασία εστιάζει σε παραδείμγατα βιωματικών εργαστηρίων στη Μουσειακή 
Εκπαίδευση που εφαρμόστηκαν με αποδέκτες εκπαιδευτικούς. Στις ενότητες που 
ακολουθούν παρουσιάζεται το πλαίσιο υλοποίησης των εργαστηρίων αυτών, το θεωρητικό 
υπόβαθρο, οι στόχοι και οι τρόποι εργασίας καθώς και η αποτίμηση των δράσεων αυτών. 
 
2. Βιωματικά εργαστήρια Μουσειακής Εκπαίδευσης: Ένα πλαίσιο συνεργασίας και 
ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών  
Σκοπός των εργαστηρίων Μουσειακής Εκπαίδευσης που παρουσιάζονται στη συνέχεια ήταν 
η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών για την παιδευτική αξιοποίηση του μουσείου και τον 
εμπλουτισμό της σχολικής ζωής μέσα από τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών δράσεων σε 
μουσειακούς χώρους. Χωρίς να παραβλέπεται η ανάγκη ενός θεωρητικού πλαισίου 
αποφεύχθηκε η παράθεση πληροφοριών ή η θεωρητική παρουσίαση μιας συγκεκριμένης 
μεθοδολογίας για μηχανιστική μίμηση. Κεντρικό ζητούμενο στον σχεδιασμό των 
εργαστηρίων ήταν η εσωτερική κινητοποίηση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, η 
αξιοποίηση της εμπειρίας και των γνώσεών τους, η δημιουργία συνθηκών ενεργητικής 
συμμετοχής, διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων, στοιχεία τα οποία συνάδουν με τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά της επιμόρφωσης ενηλίκων (Βεργίδης & Βαϊκούση, 2003∙ 
Τερεζάκη, 2010).  

Τα παραπάνω συμβάλλουν και αποσκοπούν όχι μόνο στην απόκτηση γνώσεων αλλά και 
στην καλλιέργεια μιας θετικής στάσης για την εφαρμογή ανάλογων δράσεων και την 
ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών (Τερεζάκη, 2010). Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη τους 
περιορισμούς του χώρου και του χρόνου, επιλέχθηκαν τρόποι εργασίας όπως οι ασκήσεις 
γνωριμίας και αναστοχασμού, η συζήτηση, η μελέτη περίπτωσης, η χρήση διαφόρων 
υλικών, η εργασία σε ομάδες, που ενθάρρυναν τη συμμετοχή, την επικοινωνία, τη 
συνεργασία, την ομαδική και δι-ομαδική αλληλεπίδραση, την ανταλλαγή απόψεων και τη 
δημιουργική έκφραση των συμμετεχόντων. Η διάρκεια των εργαστηρίων ήταν περίπου δύο 
ώρες το καθένα και σε αυτά συμμετείχαν εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
 
2.1. Βιωματικό εργαστήριο: «Σχεδιάζοντας μια επίσκεψη στο μουσείο».  
Το εργαστήριο με τίτλο «Σχεδιάζοντας μια επίσκεψη στο μουσείο» υλοποιήθηκε στο 
πλαίσιο διασχολικής επιμόρφωσης με συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς από την 5η 
Περιφέρεια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας. Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε δύο 
φορές σε διαφορετικές ημέρες προκειμένου να το παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί 
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διαφορετικών σχολείων και τάξεων. Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων ήταν 40 
άτομα. Ο κύριος σκοπός του εργαστηρίου ήταν η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών για την 
παιδαγωγική αξιοποίηση των μουσείων μέσα από τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και η κατανόηση βασικών βημάτων σχεδιασμού ενός εκπαιδευτικού 
προγράμματος σε μουσείο.  

Η δομή του εργαστηρίου περιελάμβανε τρεις επιμέρους ενότητες: εισαγωγή, εργασία σε 
ομάδες και παρουσίαση της δουλειάς κάθε ομάδας. Στο εισαγωγικό μέρος μέσα από 
συγκεκριμένες δραστηριότητες και συζήτηση αναδείχθηκαν ζητήματα σχετικά με τα 
κίνητρα, με βάση τα οποία επισκεπτόμαστε ένα μουσείο, τις διαφορετικές ανάγκες των 
παιδιών και των ενηλίκων και την αναγκαιότητα του σχεδιασμού των επισκέψεων σε 
μουσεία με επίκεντρο του μαθητές, τα χαρακτηριστικά, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες 
τους. Ακολούθησε η προβολή βασικών στοιχείων ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, ως 
πραγματικού παραδείγματος σχεδιασμού, όχι για τη μηχανιστική αναπαραγωγή του αλλά 
για την μεθοδολογική προσέγγιση του σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 
βασικών βημάτων σχεδιασμού (Αδρύμη κ.ά., 2007). Τα βήματα αυτά είναι: η επιλογή  ενός 
θέματος, η προετοιμασία των μαθητών στην τάξη, η δημιουργία ιστορίας-σεναρίου, η 
επιλογή συγκεκριμένων εκθεμάτων για την υποστήριξη και την τεκμηρίωση του θέματος, ο 
σχεδιασμός δραστηριοτήτων κατά την επίσκεψη στο μουσείο και οι πιθανές προεκτάσεις 
του εκπαιδευτικού προγράμματος μετά την επίσκεψη στο χώρο του σχολείου. Ιδιαίτερη 
έμφαση δόθηκε στη δημιουργία μιας ιστορίας-σεναρίου με αρχή, μέση και τέλος για την 
αξιοποίηση της αφήγησης με τρόπο ελκυστικό και εποικοδομητικό για τους μαθητές και την 
αποφυγή μιας παραδοσιακού τύπου ξενάγησης και παράθεσης πληροφοριών (Νικονάνου, 
2010; Vemi, 2007).  

Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί εργάστηκαν σε ομάδες αναλαμβάνοντας να σχεδιάσουν 
το διάγραμμα ενός εκπαιδευτικού προγράμματος σε γνωστά στην περιοχή τους μουσεία 
όπως στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας και στο Λαογραφικό Μουσείο Μουζακίου. Το 
υλικό που τους δόθηκε περιελάμβανε φωτογραφικό και πληροφοριακό υλικό για τα 
μουσεία και επιλεγμένα εκθέματα, έντυπα με τα βήματα σχεδιασμού ενός εκπαιδευτικού 
προγράμματος και άξονες επεξεργασίας αντικειμένων, άλλο υλικό που θα μπορούσε να 
λειτουργήσει ως αφόρμηση καθώς και προτεινόμενους τίτλους για τα υπό σχεδίαση 
προγράμματα. Οι τίτλοι των προγραμμάτων αυτών ήταν: «Χώμα, ξύλο και νερό, πέτρα και 
φωτιά…μια κατοικία στα νεολιθικά», για τον σχεδιασμό ενός πιθανού εκπαιδευτικού 
προγράμματος στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας για τον νεολιθικό πολιτισμό και 
«Υλικά – Κουζινικά για μαγειρέματα καλά», για τον σχεδιασμό προγράμματος στο 
Λαογραφικό Μουσείο. Κάθε ομάδα δούλεψε με έναν τύπο μουσείου.  

Ακολούθησε η παρουσίαση της δουλειάς κάθε ομάδας δίνοντας τη δυνατότητα για 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και ιδεών που προέκυψαν από την ενασχόληση με 
διαφορετικούς τύπους μουσείων, τα κριτήρια που είχαν λάβει υπόψη τους (π.χ. ηλικία 
παιδιών, σύνδεση με τη σχολική ύλη, διαθεματικότητα, κ.λπ.) και την ιστορία-σενάριο που 
είχαν σκεφτεί. Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με δραστηριότητα κλεισίματος και 
αποχαιρετισμού. 
 
2.2. Βιωματικό εργαστήριο: «Μουσεία και αντικείμενα: Διδασκαλία μέσω αντικειμένων».  
Το εργαστήριο με τίτλο «Μουσεία και αντικείμενα: Διδασκαλία μέσω αντικειμένων» 
υλοποιήθηκε, επίσης, στο πλαίσιο διασχολικής επιμόρφωσης με συμμετέχοντες 
εκπαιδευτικούς από την 5η Περιφέρεια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας. Και σε 
αυτή την περίπτωση το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε δύο φορές σε διαφορετικές ημέρες 
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προκειμένου να το παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί διαφορετικών σχολείων και τάξεων. Ο 
συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων ήταν 25 άτομα. Ο κύριος σκοπός του εργαστηρίου 
ήταν η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία μέσω αντικειμένων και η 
κατανόηση των ιδιαίτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών της μάθησης μέσω αντικειμένων, 
τόσο μέσα στο χώρο των μουσείων όσο και μέσα στην τάξη, ως εποπτικό και εκπαιδευτικό 
υλικό.  

Ειδικότερα, για το χώρο των μουσείων τα αντικείμενα αποτελούν έναν από τους 
κυριότερους παράγοντες που συνθέτουν τον ιδιαίτερο εκπαιδευτικό τους χαρακτήρα 
(Νάκου, 2001;∙Νικονάνου, 2002, 2010) ενώ η σημασία των αντικειμένων στη μαθησιακή 
διαδικασία έχει επισημανθεί από πολύ νωρίς από πολλούς παιδαγωγούς (βλ. σχετικά 
Νικονάνου, 2002). Τα χαρακτηριστικά των αντικειμένων όπως η παραστατικότητα, η 
αυθεντικότητα, η ιστορικότητα, το περιεχόμενο και η ευρύτητα συμβάλλουν στη βιωματική 
προσέγγιση της πραγματικότητας, στην κινητοποίηση της περιέργειας και του 
ενδιαφέροντος, στην καλλιέργεια πολλών δεξιοτήτων, στην επίτευξη ποικίλων γνωστικών 
στόχων, στην προσέγγιση διαφορετικών επιπέδων και περιεχομένων μάθησης και στη 
δυνατότητα αφήγησης διαφορετικών ιστοριών και διατύπωσης προσωπικών ερμηνειών 
(Νάκου, 2001; Νικονάνου, 2002∙Ράπτου, υπό εκδ.).  

Με βάση τα παραπάνω το εργαστήριο εστίασε στη διδασκαλία και μάθηση μέσω 
αντικειμένων. Η δομή του εργαστηρίου περιελάμβανε τρεις επιμέρους ενότητες: Στο 
εισαγωγικό μέρος μετά από ασκήσεις γνωριμίας της ομάδας, οι εκπαιδευτικοί με αφετηρία 
πραγματικά και οικεία σε αυτούς αντικείμενα, όπως διαφορετικά είδη παπουτσιών, 
συμμετείχαν σε δραστηριότητες περιγραφής των αντικειμένων και διατύπωσης ερωτήσεων 
όχι μόνο για τα ίδια τα αντικείμενα αλλά και για τους ανθρώπους που μπορεί να 
συνδέονται με αυτά. Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί χωρίστηκαν σε ομάδες και 
επεξεργάστηκαν τα αντικείμενα αυτά -ένα κάθε ομάδα- με βάση κάποιους άξονες όπως: τα 
φυσικά χαρακτηριστικά, την κατασκευή, τη λειτουργία, το σχέδιο και την αξία του (Durbin 
et al., 1990). Ακολούθησε η παρουσίαση της δουλειάς κάθε ομάδας που έδωσε και την 
ευκαιρία για αλληλεπίδραση μεταξύ των ομάδων με τη διατύπωση και άλλων ιδεών, 
ερωτημάτων και υποθέσεων με βάση και την προσωπική ματιά των συμμετεχόντων. Σε 
επόμενη δραστηριότητα οι εκπαιδευτικοί με βάση και άλλα αντικείμενα και υλικά που 
υπήρχαν στο χώρο για αυτό τον σκοπό επιχείρησαν να εντάξουν αυτά τα αντικείμενα μέσα 
σε «συμφραζόμενα» όπως για παράδειγμα σε μια γωνιά μουσείου μέσα στην τάξη ή ακόμα 
και ένα φανταστικό ή υπαρκτό μουσείο. Με τη συζήτηση που ακολούθησε δόθηκε η 
δυνατότητα να αναδειχθούν όχι μόνο διαφορετικές ιστορίες των αντικειμένων αλλά και 
ιστορίες που επηρεάζονται και διαμορφώνονται από το πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτά 
τοποθετούνται. 

Αυτό το «υλικό» αποτέλεσε τη βάση για το τρίτο μέρος του εργαστηρίου κατά τη 
διάρκεια του οποίου οι εκπαιδευτικοί εργάστηκαν σε ομάδες και επιχείρησαν να 
δημιουργήσουν ένα σενάριο-ιστορία για ένα υποθετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε 
μουσείο. Στη δραστηριότητα αυτή με τίτλο «Ξετυλίγοντας ιστορίες» δόθηκαν επιπλέον 
οδηγίες όπως στοιχεία ενός υποθετικού πλαισίου (παραδείγματα υπαρκτών χώρων στην 
περιοχή, ηλικία παιδιών, κ.λπ.), η αρχή διαφορετικών ιστοριών-σεναρίων καθώς και 
ενδεικτικές ερωτήσεις που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως άξονες αναζήτησης 
στοιχείων και στοιχειοθέτησης της ιστορίας που θα έφτιαχναν. Στη συνέχεια κάθε ομάδα 
παρουσίασε τη δουλειά της στις άλλες ομάδες δημιουργώντας συνθήκες συζήτησης και 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων. Το εργαστήριο και σε αυτή την περίπτωση 
ολοκληρώθηκε με δραστηριότητα κλεισίματος και αποχαιρετισμού. 
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2.3. Βιωματικό εργαστήριο: «Με το άλφα και το βήτα, με το ψι και το ωμέγα… 
εκπαιδεύοντας το βλέμμα». 
Το εργαστήριο «Με το άλφα και το βήτα, με το ψι και το ωμέγα…εκπαιδεύοντας το 
βλέμμα», υλοποιήθηκε στο πλαίσιο συνεδρίου στη Λευκωσία (Κανάρη κ.ά., 2011) και οι 
συμμετέχοντες σε αυτό –συνολικά 25 άτομα- ήταν εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και 
Προσχολικής Εκπαίδευσης. Σκοπός του εργαστηρίου ήταν η ενδυνάμωση των 
εκπαιδευτικών για την παιδευτική αξιοποίηση των μουσείων με αφετηρία τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των (μουσειακών) αντικειμένων και της μάθησης μέσω αυτών μέσα από τη 
διατύπωση συγκεκριμένων στόχων και τον σχεδιασμό ανάλογων δραστηριοτήτων. 
Σύμφωνα με την Hooper-Greenhill (2007), η μάθηση γενικότερα αλλά και στο χώρο των 
μουσείων είναι πολυδιάστατη και ως διαδικασία αλλά και ως προς τα αποτελέσματά της. 
Με αυτή την έννοια, αν και η μάθηση στο χώρο των μουσείων ξεκινά από τις μουσειακές 
συλλογές, τα αποτελέσματά της δεν περιορίζονται μόνο σε γνώσεις που αφορούν το 
επιστημονικό πεδίο αυτών των συλλογών (Hooper-Greenhill, 2006). Για το λόγο αυτό τα 
μαθησιακά αποτελέσματα στο χώρο των μουσείων αφορούν τη γνώση και την κατανόηση, 
τις δεξιότητες (πρακτικές, κοινωνικές, κ.λπ.), τις στάσεις και τις αξίες, τη ψυχαγωγία, την 
έμπνευση, τη δημιουργικότητα και τη δράση, τη συμπεριφορά και την πρόοδο (Hooper-
Greenhill, 2007). Με βάση τα παραπάνω το εργαστήριο εστίασε στους διαφορετικούς 
στόχους που μπορεί να τεθούν μέσα στο μουσείο στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού 
προγράμματος ή μιας επίσκεψης.  

Ο χρόνος του εργαστηρίου κατανεμήθηκε σε τρία μέρη: το εισαγωγικό μέρος, την 
εργασία σε ομάδες και την παρουσίαση της δουλειάς κάθε ομάδας. Στο εισαγωγικό μέρος 
πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες γνωριμίας και χωρισμού σε ομάδες με υλικό που 
παρέπεμπε στα μουσειακά αντικείμενα με τα οποία οι εκπαιδευτικοί θα δούλευαν στην 
συνέχεια. Τους δόθηκαν εικόνες με την Αφροδίτη της Κύπρου και έναν πίνακα ζωγραφικής 
του Κύπριου ζωγράφου Κκάσιαλου. Στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων δόθηκε η 
δυνατότητα για διάλογο και συζήτηση με τους συμμετέχοντες σχετικά με την ανάγκη 
προσεκτικού σχεδιασμού της επίσκεψης σε ένα μουσείο, τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της 
μάθησης μέσα στο χώρο του μουσείου και την επίτευξη ποικίλων στόχων. Στη συνέχεια οι 
συμμετέχοντες εργάστηκαν σε ομάδες αναλαμβάνοντας να φτιάξουν ένα αλφαβητάρι από 
ρήματα, ώστε να υποδηλώνονται ενέργειες και συναισθήματα για το μουσείο. Με τον 
τρόπο αυτό συγκεντρώθηκαν ρήματα υπερδιπλάσια σε αριθμό των είκοσι τεσσάρων 
γραμμάτων. Στη συνέχεια με βάση το αλφαβητάρι που είχε δημιουργηθεί και με αφορμή 
συγκεκριμένα μουσειακά αντικείμενα, οι εκπαιδευτικοί ανέλαβαν να σχεδιάσουν 
ενδεικτικά κάποιες δραστηριότητες για την επίτευξη διαφορετικών στόχων. Ρήματα όπως 
ανακαλύπτω, αναζητώ, ρωτώ, παρατηρώ, παίζω, κατασκευάζω, συνεργάζομαι, κ.λπ., 
αποτέλεσαν τη βασική διατύπωση στόχων και την αφετηρία για το σχεδιασμό υποθετικών 
σχετικών δραστηριοτήτων. Και σε αυτή την περίπτωση κάθε ομάδα παρουσίασε τη δουλειά 
της στις άλλες δίνοντας την ευκαιρία για συζήτηση και διατύπωση απόψεων και 
προτάσεων. Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με δραστηριότητα κλεισίματος που έδωσε την 
ευκαιρία για αναστοχασμό με τη διατύπωση προτάσεων και την έκφραση συναισθημάτων 
και  εντυπώσεων από τη συμμετοχή σε αυτό. 

 
3. Αποτίμηση - Συμπεράσματα 
Στο τέλος κάθε εργαστηρίου οι εκπαιδευτικοί συμπλήρωναν ένα σύντομο φύλλο 
αξιολόγησης. Με βάση τις απαντήσεις, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους μπορούμε να 
υποστηρίξουμε ότι οι εκπαιδευτικοί αποτίμησαν θετικά τη συμμετοχή τους στα εργαστήρια 
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αυτά τονίζοντας τη σημασία της ενεργητικής τους συμμετοχής σε ποικίλες δραστηριότητες 
αντί της παρακολούθησης θεωρητικών εισηγήσεων. Το κλίμα που επικρατούσε κατά τη 
διάρκεια των εργαστηρίων, η συμμετοχή, η επικοινωνία, η συνεργασία μεταξύ των μελών 
της ομάδας, η διατύπωση προτάσεων, η ευρηματικότητα, το χιούμορ και η φαντασία παρά 
τους περιορισμούς του χρόνου και του χώρου, είναι μερικά από τα στοιχεία που 
χαρακτηρίζουν τα εργαστήρια αυτά και ταυτόχρονα αναδεικνύουν τις δυνατότητες των 
εκπαιδευτικών. Είναι σημαντικό να σημειωθεί, επίσης, ότι στις προτάσεις των 
εκπαιδευτικών αναδεικνύεται η επιθυμία για επανάληψη ανάλογων εργαστηρίων με 
διαφορετικές θεματικές αλλά και για εφαρμογή παρόμοιων εργαστηρίων σε μουσειακούς 
χώρους ώστε οι εκπαιδευτικοί να έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν και σχεδιάσουν 
δράσεις σε συγκεκριμένα πλαίσια.  

Τα παραπάνω συνηγορούν στην αναγκαιότητα για περισσότερες δράσεις επιμόρφωσης 
των εκπαιδευτικών σε θέματα Μουσειακής Εκπαίδευσης. Οι ευκαιρίες ή οι δράσεις 
επιμόρφωσης και ενημέρωσης μπορεί να ποικίλουν και εξαρτώνται από τον φορέα και το 
πλαίσιο υλοποίησής τους. Η συμμετοχή, για παράδειγμα, εκπαιδευτικών σε εργαστήρια 
που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συνεδρίων, ημερίδων, κ.λπ. είναι μια σημαντική 
ευκαιρία για τους εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, στις περιπτώσεις αυτές, οι συμμετέχοντες είναι 
άτομα που έχουν αφενός τη δυνατότητα παρακολούθησης ανάλογων συνεδρίων και 
αφετέρου έχουν ένα ενδιαφέρον που τους κινητοποιεί να δηλώνουν οι ίδιοι συμμετοχή σε 
αυτά. Οι δράσεις διασχολικής επιμόρφωσης που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία 
σχολικών συμβούλων έχουν έναν διαφορετικό χαρακτήρα καθώς απευθύνονται σε 
εκπαιδευτικούς που ίσως δε θα είχαν παρόμοιες ευκαιρίες μετακίνησης και συμμετοχής σε 
ανάλογες δράσεις, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε 
περιοχές μακριά από μεγάλα αστικά κέντρα. Επιπλέον, σε αυτές τις δράσεις δίνεται η 
δυνατότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο ίδιο σχολείο ή σε 
σχολεία της ίδιας περιφέρειας στοιχείο το οποίο μπορεί να ενθαρρύνει την ανάληψη 
σχετικών πρωτοβουλιών για την παιδευτική αξιοποίηση μουσείων. 

Σε κάθε περίπτωση, είναι αναγκαίο να διερυνθούν οι δυνατότητες επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών στη Μουσειακή Εκπαίδευση κάτι που συμβαδίζει με σύγχρονα αιτήματα για 
μια ευρύτερη πολιτισμική παιδεία και για ένα ανοιχτό στην κοινωνία σχολείο που θα 
δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα στους πολιτισμούς και θα προετοιμάζει πολίτες που θα 
μπορούν να συνδιαλέγονται με το ιστορικό και κοινωνικό περιβάλλον του χθες, του σήμερα 
και του αύριο. Προς την κατεύθυνση αυτή σημαντικό ρόλο μπορεί να έχουν οι 
πρωτοβουλίες διαφόρων προσώπων και φορέων που συνδέονται με την εκπαίδευση και τα 
μουσεία και οι οποίες θα συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πλαισίου που θα κινητοποιεί, 
θα εμπνέει, θα ενθαρρύνει και θα υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών. Ένα 
τέτοιο πλαίσιο συνεργασίας και ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών θα μπορέσει να 
αποτελέσει την αφετηρία για διαφορετικές διαδρομές και αφηγήσεις στο χώρο των 
μουσείων, για δημιουργικές προσεγγίσεις, ώστε το μουσείο να αποτελέσει ένα χώρο 
έμπνευσης και γνώσης που μπορεί να διδάξει στα παιδιά ένα διαφορετικό τρόπο 
ανάγνωσης του κόσμου. 
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πρόσκλησή της, την υποστήριξη και την οργάνωση των σεμιναρίων σε σχολεία της 
περιφέρειάς της. 
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	Επιλέγεται λοιπόν κάτι που ίσως αρχικά μας μοιάζει ανοίκειο αλλά που μέσα από την εκπόνηση προγραμμάτων σπουδών για τα Καλλιτεχνικά Λύκεια38F  φάνηκε και εφικτό και παιδαγωγικά ενδιαφέρον και επωφελές: η θεώρηση των ΜΜΕ ως πεδίου δια-καλλιτεχνικής αγω...
	Εκτιμώντας δε αφενός τη ζωτική σημασία των ΜΜΕ για την επικοινωνία και την πληροφόρηση στην ανθρώπινη κοινότητα αλλά και αφετέρου την επιβαλλόμενη συνέπειά τους προς τις βασικές δεοντολογικές δημοσιογραφικές αρχές,42F  όπως και με δεδομένο το ότι αυτά...
	Με αυτόν τον τρόπο τα Προγράμματα Σπουδών δεν θα αποτελούν περιτειχισμό του Σχολείου από τον γύρω κόσμο αλλά δίαυλο επικοινωνίας και διαλόγου, κάτι που αυθεντικά δοκιμάζεται στο πεδίο των ΜΜΕ που αντιμετωπίζεται στη σχολική πράξη όχι ως ένας κόσμος με...
	Η παραπάνω θεώρηση μας θεμελιώνεται στην αναγκαιότητα που υπάρχει ο μαθητής να μην μαθαίνει αποσπασματικά αλλά στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης της ζωής, με απώτερο σκοπό να συναισθάνεται σε όλα τα αντικείμενα, και στα ΜΜΕ, την τριπλή συνθετική ...
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	Σε αυτήν την οπτική εγγεγραμμένη είναι η παρούσα πρόταση που αποβλέπει στο να ανιχνεύσουν οι  μαθητές και οι μαθήτριες τις αισθητικές ζώνες των ΜΜΕ, τις περιοχές όπου παράγεται η “ίδια” τέχνη τους, όπου προβάλλεται εν γένει η Τέχνη, στη συγχρονική και...
	Έτσι λοιπόν οι μαθητές προχωρούν στην ανίχνευση μιας «Ποιητικής του Τύπου» (Βρούτση, 2015), του Ραδιοφώνου, της Τηλεόρασης, των λεγόμενων δηλαδή Παλαιών αλλά και των νέων Μέσων, όπου οι καλλιτέχνες κατορθώνουν να κατοικήσουν τον πληροφοριακό, αναφορικ...
	Έτσι με αφετηρία το παλαιότερο μέσο τον Τύπο, ο μαθητής ανευρίσκει τις «αισθητικές του ρωγμές» που παραδόξως συνιστούν και οικοδομικό υλικό του. Εκεί εντοπίζει το “ακροβατικό”, κατά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο, και παραδοξολογικό χρονογράφημα, τη διανοο...
	Στον άυλο χώρο του Ραδιοφώνου, οι μαθητές αντιλαμβάνονται πώς με τους μουσικούς ήχους οικοδομείται ένα αισθητικό ηχητικό σύμπαν και αντιλαμβάνονται πώς ο ήχος, η ποιότητά του, η έντασή του, δίνουν το ύφος της προσωπικότητας του ανθρώπου και το στίγμα ...
	Αντίστοιχα στην τηλεόραση ανακαλύπτουν οι μαθητές και οι μαθήτριες περιοχές πολύτροπης αισθητικής ενώ συνειδητοποιούν το πανταχού παρόν σκηνοθετικό μάτι της τηλεόρασης που τη φέρνει εγγύτατα στην έβδομη τέχνη του κινηματογράφου. Πέραν δε του ότι η μικ...
	Στο ειδολογικό πολυτροπικό μωσαϊκό της τηλεόρασης που οργανώνεται επίσης από τη στρατηγική του τηλεοπτικού προγράμματος κάθε καναλιού, ο μαθητής διαπιστώνει τα ειδοποιά χαρακτηριστικά των τηλεοπτικών προϊόντων και στη συγκριτολογική θεώρηση, την αυτομ...
	Όλος δε αυτός ο κόσμος των ΜΜΕ αναγεννάται και διευρύνεται μέσα από την ψηφιακότητα (ηλεκτρονικός τύπος, κοινότητες καλλιτεχνικές, διαδικτυακή λογοτεχνία, tweet stories, ατομική δημοσιογραφία, διαδικτυακά παιγνίδια, κοινωνικά δίκτυα, ψηφιακά μουσεία κ...
	Ερωτήματα που μπορεί επίσης να απασχολήσουν τους μαθητές  στο πλαίσιο αυτό είναι η αισθητική των videoclip και η διαλογική σχέση τους με την αισθητική του τραγουδιού, η αισθητική του αποσπάσματος, όπως αποτυπώνεται στα τρέιλερ των ταινιών, η μουσική ε...
	Συναφείς αναζητήσεις επίσης μπορούν να οδηγούν στη διερεύνηση της αισθητικής των εκπομπών, από το σήμα έναρξης και λήξης (Το σήμα του τηλεοπτικού δελτίου της ΕΡΤ λ.χ. το έχει συνθέσει ο παγκοσμίου φήμης συνθέτης Βαγγέλης Παπαθανασίου) έως τη σημειολογ...
	Χαρτογραφώντας ο μαθητής τον μεθοδολογικά δυσάλωτο κόσμο των ΜΜΕ θα είναι σε θέση να τον κατανοήσει ταξινομώντας τον με βάση τα ειδοποιά χαρακτηριστικά των προϊόντων του και να συνειδητοποιήσει έτσι το λανθάνον ιδεολογικό φορτίο του.  Γενικά στα Μέσα ...
	3. Για ένα πρόγραμμα «εκτός των τειχών»
	Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό όπως το θέτει η παραπάνω συνοπτική παρουσίαση, απομακρυνόμενοι από το χρήσιμο αδιαμφισβήτητα για την κριτική μας οξύτητα και ετοιμότητα, διανοητικό οπλοστάσιο που μας προσφέρει ο P. Βourdieu, επιχειρούμε μια φιλική, θα λέγαμε, ...
	Η πολιτική ορίζουσα των περισσότερων ΜΜΕ καλό θα ήταν να μη μας ωθεί στο να τα εξοβελίσουμε από το σχολικό πρόγραμμα σπουδών κάτι που διόλου δεν συνάδει με τη μέριμνα που υπάρχει σε αυτόν τον τομέα τόσο στις Η.Π.Α. όσο και στην Ευρώπη, όπου προς ποικί...
	Τα ΜΜΕ, ο χώρος στον οποίο παράγονται και αναπαράγονται όλοι οι τύποι λόγου και δράσης στην εποχή μας, συνιστούν ακριβώς ένα πεδίο όπου μπορεί να οριστεί γνήσια η έννοια του Πολιτικού, που σχετίζεται αυθεντικά με ό,τιδήποτε έχει να κάνει με τον πολίτη...
	Με αυτόν τον τρόπο οι νεαροί εκκολαπτόμενοι πολίτες θα συνειδητοποιήσουν και τη θετική διάσταση των Μέσων, πληροφοριακή και ψυχαγωγική, και πώς η εξάρτησή τους από πολιτικές και οικονομικές πηγές διαβρώνει και αλλοιώνει την αποστολή τους. Αυτά όλα θα ...
	Παράλληλα ο μαθητής/τρια θα αποκτήσει την ικανότητα να κάνει κριτικές επιλογές βασιζόμενος όχι μόνο στις επιθυμίες αλλά πρωτίστως σε αξίες. Γι’ αυτό όμως δεν αρκεί η εργαλειακή ή αποσπασματική αξιοποίηση των Μέσων στο Σχολείο αλλά μια ευρύτερη φιλοσοφ...
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	Στην εργασία παρουσιάζεται μία πρόταση μαθηματικής εκπαίδευσης μαθητών και μαθητριών γυμνασίου. Η πρόταση υλοποιείται μέσω του ψηφιακού περιοδικού: «Περιοδική e-Έκδοση για τα Μαθηματικά Γυμνασίου». Το περιοδικό προσφέρεται με άδεια Creative Commons, ε...
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	1. Εισαγωγή
	2. Σχεδιασμός
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